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RESUMO 
 
 
O Brasil possui uma capacidade instalada de 7 538 mil m3/ano e produziu 2 917 bilhões mil 
m3 de biodiesel puro em 2013. Com o aumento da mistura para B7 (7%) em 2014, esse 
mercado vai aumentar mais de 40% de sua produção nos próximos anos, além das projeções 
que apontam que esse biocombustível crescerá 9% ao ano entre 2014 e 2023, tornando-se a 
fonte que mais avançará na matriz energética brasileira. Nesse contexto, o mercado de 
biodiesel brasileiro tornou-se o terceiro maior produtor e o segundo maior consumidor no 
mundo. O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) visa a uma meta social 
e é considerado um modelo inovador, pois obriga as usinas detentoras do Selo Combustível 
Social (SCS) a adquirirem matérias-primas oriundas da agricultura familiar. Em contrapartida, 
as empresas são beneficiadas com a desoneração dos impostos federais e o mercado garantido 
nos leilões. Apesar de seu bom desempenho em relação à sua conjuntura de mercado nesses 
10 anos de PNPB, as metas de inclusão social até o momento são muito aquém do que foi 
planejado. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho é analisar a evolução da 
conjuntura de mercado de biodiesel no Brasil e as questões sociais do PNPB na sua primeira 
década de existência e compreender os fatores que influenciaram na competitividade da 
cadeia produtiva do biodiesel no estado da Bahia, a partir de uma análise conjunta de 
diferentes matérias-primas destinadas, particularmente, pelos agricultores familiares. Esta tese 
é apresentada na forma de coletânea de artigos científicos. A metodologia utilizada nesta 
investigação está descrita nos artigos, sendo que a pesquisa como um todo é considerada 
aplicada, qualitativa, descritiva e exploratória, com a utilização de estudo de caso para seu 
diagnóstico, sendo também realizado o método de triangulação para as análises dos dados. 
Inicialmente os resultados, conforme as análises dos dados indicam, a conjuntura do mercado 
de biodiesel está em franca expansão, mas a diretriz social do PNPB precisa ser mais 
discutida devido à enorme disparidade entre as regiões brasileiras. Segundo, o instrumento 
analítico da competitividade do biodiesel foi elaborado com o intuito de atender os diversos 
elos da cadeia produtiva, voltado às problemáticas cotidianas da sua realidade local ou 
regional. Nesse sentido, almeja-se que qualquer cadeia produtiva do biodiesel a ser explorada 
possa aplicar este instrumento, uma vez que foi constatado que os Fatores de 
Competitividades apresentam baixos níveis de disputa em toda sua cadeia produtiva na Bahia. 
Nos resultados obtidos, foi possível constatar: os fatores ligados aos incentivos fiscais e 
regulatórios não são suficientes para o desenvolvimento da produção agrícola nem para a 
fixação de usinas no estado; a desorganização das políticas públicas prejudica o sucesso 
esperado, devido aos diversos gargalos econômicos e aos problemas de infraestrutura; a baixa 
organização produtiva dos agricultores familiares é um impasse constatado; a falta de 
inovação tecnológica e sua transferência para os agricultores familiares é uma demanda real;  
a ausência  de capacidade gerencial das instituições é claramente perceptível; a má gestão das 
propriedades rurais é um fato comprovado; a carência da assistência técnica é real; as diversas 
dificuldades edafoclimáticas são inevitáveis; e a baixa inclusão dos agricultores no programa, 
entre outros, reduz, assim, a sua competitividade.  Para efeitos conclusivos, pode-se afirmar 
que, em relação à referida cadeia, essa apresenta desequilíbrios competitivos. Tendo em vista 
os resultados da cadeia produtiva pesquisada, verifica-se que há necessidade de propor 
algumas estratégias e proposições para melhorar o nível de competitividade no estado. 
 
Palavras-chave: Biodiesel. Inclusão Social. Competitividade. PNPB - Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel. Bahia.  
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ABSTRACT 

 
Brazil has an installed capacity of 7,538 million m3/year and produced 2,917 billion thousand 
m3 of biodiesel in 2013. With the increase of the mixture to B7 (7%) in 2014, this market will 
increase more than 40% of its production in the coming years, in addition to projections that 
indicate that this biofuel will grow 9% annually between 2014 and 2023, becoming the source 
that will further advance the Brazilian energy matrix. In this context, the Brazilian biodiesel 
market has become the third largest producer and the second largest consumer in the world. 
The National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB) aims at a social goal and 
is considered an innovative model, because it forces the plants hold the Social Fuel Seal 
(SCS) to acquire raw materials coming from the family farm. However, companies are 
benefiting from the exemption of federal taxes and the guaranteed market for auction. Despite 
its good performance in relation to its market environment in these 10 years of PNPB, social 
inclusion goals so far are far short of what was planned. Thus, the main objective of this paper 
is to analyze the evolution of the biodiesel market conditions in Brazil and the social issues of 
PNPB in its first decade of existence and understand the factors that influence the 
competitiveness of the biodiesel production chain in the state of Bahia, from a joint analysis 
of different materials intended particularly for family farmers. This thesis is presented in the 
form of collection of scientific articles. The methodology used in this research is described in 
the articles, and the research as a whole is considered applied, qualitative, descriptive and 
exploratory, using a case study for diagnosis, and also held the triangulation method for the 
analysis of data. Initially the results, as the analyzes of the data indicate, the biodiesel market 
environment is booming, but the social policy of PNPB need to be discussed because of the 
huge disparity between regions. Second, the analytical tool of biodiesel competitiveness was 
developed in order to meet the various links in the production chain, geared to everyday 
problems of their local or regional reality. In this sense, the aim is to any productive chain of 
biodiesel can be exploited to apply this instrument, since it was found that the competitive- 
factors have low levels of play throughout its production chain in Bahia. The results, it was 
established: factors related to the tax and regulatory incentives are not sufficient for the 
development of agricultural production or for the establishment of plants in the state; 
disorganization of public policies affect the expected success due to several economic 
bottlenecks and infrastructure problems; low productive organization of family farmers is an 
established impasse; the lack of technological innovation and its transfer to farmers is a real 
demand; the lack of management capacity of institutions is clearly perceptible; poor 
management of farms is a proven fact; the lack of technical assistance is real; the various soil 
and climatic difficulties are inevitable; and the low inclusion of farmers in the program, 
among others, thus reduces their competitiveness. For conclusive effects, it can be said that, 
with respect to said chain, this presents competitive imbalances. In view of the results of the 
studied supply chain, it appears that there is a need to propose some strategies and proposals 
to improve the level of competitiveness in the state. 
 
Keywords: Social Inclusion. Competitiveness. PNPB - National Program for Production and 
Use of Biodiesel. Bahia.  
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Capítulo 1 

 
INTRODUÇÃO 
 

A busca por outras fontes de energia que levem à redução da dependência dos recursos 
energéticos não renováveis tornou-se um dos grandes desafios políticos para o 
desenvolvimento sustentado. Por esse motivo, governos, empresas e sociedade de diversos 
países têm discutido a inserção e o aumento da participação das fontes renováveis de energia 
nas suas respectivas matrizes energéticas (TORRES et al., 2006; QUINTELLA et al., 2009; 
ARENT et al., 2011; SOUZA; SEABRA, 2013). 

Nesse contexto, o Brasil é notoriamente conhecido no cenário internacional por ter uma 
matriz energética diversificada, uma vez que as fontes renováveis de energia representaram 
41% da sua oferta interna em 2013. Desse total, a biomassa da cana-de-açúcar correspondeu a 
16,1%; a hidráulica e eletricidade ficaram com 12,5%; a lenha e carvão vegetal, com 8,2%; e 
o biodiesel e outras renováveis, com 4,2% (EPE, 2014).  Com relação ao biodiesel, as 
projeções realizadas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apontam que esse 
biocombustível crescerá 9% ao ano, entre 2014 e 2023, tornando-se a fonte energética que 
mais avançará na matriz brasileira (MME; EPE, 2014). 

Considerando-se essa visão, ressurge, no Brasil, o programa de produção de biodiesel, 
batizado como “Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel” (PNPB), através da Lei 
nº 11 097/05 (BRASIL, 2005), conhecida como a Lei do Biodiesel, que pretende estabelecer   
um programa que visa ao  aumento  do  uso comercial do biodiesel em território nacional. 

Pautado em argumentos econômicos, tais como a elevação do preço do petróleo nos últimos 
trinta anos e a necessidade de se reduzir a dependência do diesel; a questão ambiental, para 
auxiliar na redução das emissões de gases de efeitos estufa (GEE) e os problemas sociais, pela 
oportunidade de reduzir as desigualdades regionais (FGV, 2010), o PNPB introduziu o 
biodiesel na matriz energética brasileira, estruturando a sua cadeia produtiva e regulando seu 
mercado (LEITE et. al., 2013).  

 Esse programa propõe-se inovador ao definir, obrigatoriamente, como um de seus pilares, a 
inclusão de agricultores familiares na cadeia de sua comercialização. Vale destacar que o 
aspecto social foi, no primeiro momento, a principal justificativa para o lançamento do PNPB, 
ao procurar inserir os pequenos produtores rurais na cadeia produtiva do biodiesel como 
fornecedores de oleaginosas (MDA, 2011). 

De forma simples e objetiva, a Lei nº 11 326, de 24 de julho de 2006, classifica a agricultura 
familiar brasileira conforme suas condições básicas no processo de produção para fins de 
financiamento. Assim, o agricultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: (I) não detenha, a qualquer título, área 
maior do que quatro módulos fiscais; (II) utilize predominantemente mão de obra da própria 
família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; (III) tenha 
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renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento; e (IV) dirija seu estabelecimento ou empreendimento 
com sua família (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a agricultura familiar ocupa uma área de 80,25 milhões de hectares com 4 367 902 
estabelecimentos e emprega 12,3 milhões de pessoas - quase quatro vezes mais a mão de obra 
ocupada pela agricultura patronal. A região Nordeste concentra 50% do total de 
estabelecimentos, seguida pelas regiões Sul com 19%, Sudeste com 16%, Norte com 10% e 
Centro-Oeste com 5% (IBGE, 2010). O trabalho de Fernandes et al. (2014)1, retrata os dados 
sobre o grau de diferenciação entre os agricultores familiares, números de estabelecimentos da 
agricultura familiar e não familiar no Brasil, área ocupada pela agricultura familiar e não 
familiar em hectares no Brasil, bem como outros dados sobre agricultura familiar. 

Além do elevado número de pessoas ocupadas, a agricultura familiar apresenta também 
características distintas nas cinco regiões brasileiras e é uma importante fornecedora de 
alimentos para o mercado interno, produzindo cerca de 70% da produção de feijão, 46% do 
milho, 38% do café, 34% do arroz e 16% da soja (FRANÇA; DEL GROSSI; MARQUES, 
2009).  

Diante desse cenário, a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel 
ganha importância estratégica na esperança de se criar mais postos de trabalho, melhorar a 
renda e ajudar na erradicação da pobreza no campo, nas áreas carentes do Brasil, a exemplo 
das Regiões Norte e Nordeste.  

Para viabilizar a estratégia social do PNPB, o governo brasileiro, através do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), implementou uma série de estratégias entre as quais 
destacam-se: o projeto polos de biodiesel; o apoio às cooperativas e o Selo de Combustível 
Social (SCS) 2. 

Enquanto o projeto polos de biodiesel e o apoio às cooperativas são executados em nível 
microrregional ou territorial no Brasil, com o intuito de organizar as bases produtivas de 
oleaginosas e facilitar a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel, o 
SCS envolve os produtores de biodiesel e a compra de matéria-prima, ou seja, o detentor do 
selo assume o compromisso de adquirir um percentual mínimo de matéria-prima proveniente 
da agricultura familiar, no ano de produção do biodiesel, além de estabelecer contratos de 
compra e venda de matérias-primas e garantir a assistência técnica e a capacitação de todos os 
agricultores familiares contratados (MDA, 2011, BRASIL, 2012). 

Em contrapartida, o produtor de biodiesel, detentor do SCS, obtém alíquotas reduzidas de 
impostos3, acesso a melhores condições de financiamento e reserva de mercado de 80% do 
volume de biodiesel comercializado via leilões. Na atualidade, 99% do biodiesel nacional são 
produzidos por usinas detentoras do SCS (MME, 2014). Atualmente, 43 plantas produtoras de 

                                                
1 FERNANDES, F. M.; SILVA, M. S.; ROCHA, A. M.; GUARIEIRO, L. L. N.; TORRES, E. A. Uma Análise 
da Participação da Agricultura Familiar no Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) nas 
Regiões Brasileiras. Revista Bahia Análise e Dados. Formalmente aceite para publicação na edição especial 
Agricultura familiar, volume 2, n.3, 2014.  
2 SCS, identificação concedida ao produtor de biodiesel que, voluntariamente, decide cumprir os critérios 
descritos em sua norma vigente, conferindo-lhe o status de promotor da inclusão social dos agricultores 
familiares enquadrados no Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF). 
3 O coeficiente de redução das alíquotas dos impostos PIS/PASEP e COFINS varia de acordo com a matéria- 
prima adquirida e  a região da aquisição. 
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biodiesel possuem o SCS de um total de 60 plantas autorizadas pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (MDA, 2014, ANP 2014). 

Apesar do apoio dado pelo governo para a organização e inserção da agricultura familiar no 
PNPB e da quantidade de usinas que aderiram ao SCS, a realidade dos agricultores familiares 
inseridos no programa difere muito entre as regiões brasileiras. Passada quase uma década 
desde a implementação do PNPB, os agricultores familiares, especialmente os da região 
Nordeste, ainda enfrentam sérios problemas para se inserirem no mercado de biodiesel 
brasileiro.  Como exemplo, o trabalho de Oliveira et al. (2014)4 demonstra que, apesar dos 
estímulos dados pelo governo federal ao programa, esse não conseguiu deslanchar em uma 
comunidade rural de um município do estado da Bahia, e os agricultores familiares locais 
resolveram abandonar o plantio da mamona para o biodiesel.  

No Plano Plurianual (PPA) para o período de 2012-2015, o governo federal estabeleceu como 
meta ampliar e qualificar a participação de 160 000 agricultores familiares no PNPB, 
distribuídos da seguinte forma: Centro-Oeste (8 mil), Nordeste (35 mil), Norte (6 mil), 
Sudeste (6  mil) e Sul (105 mil) (BRASIL, 2014).  

Entretanto, os números finais de 2013 demonstraram que o governo atingiu 52,35% da meta 
nacional de inserção dos agricultores. Nesse mesmo ano, o número de agricultores no PNPB, 
nas regiões Sul e Nordeste, foi de 63 058 e 12 949, respectivamente, o que representa 60,06% 
e 37% da meta estabelecida (MACHADO, 2014). Os dados atuais confirmam que o número 
de agricultores familiares inseridos no PNPB vem caindo, sistematicamente, desde o ano de 
2010, na região Nordeste. Entre os anos de 2010 e 2013, o número de agricultores variou -
68,61% na região Nordeste, enquanto os das regiões mais desenvolvidas estão em pleno 
crescimento.  

Outro enfoque importante é que o PNPB foi idealizado para produzir biodiesel a partir de 
diversas matérias-primas, sendo a mamona e a palma as mais apontadas e sugeridas pelo 
governo na fase inicial e, mais adiante, quaisquer oleaginosas produzidas pelos agricultores 
familiares. Na prática, a realidade foi e é bastante diferente, ou seja, a oferta vem da soja 
(75%) e do sebo bovino (20%), pois atualmente essas matérias-primas se apresentam com um 
nível de competitividade mais elevado para o mercado de biodiesel, com seus parques 
industriais já consolidados praticamente em todas as regiões do país e, na outra ponta, quase 
nada de biodiesel de palma e zero em biodiesel de mamona (MME, 2014).   

Diante desse contexto e com a visibilidade do programa e do problema gerado, as agendas de 
discussões entre os governos e as diversas instituições passaram a concentrar-se em novas 
estratégias de planejamento e na construção de novos instrumentos econômicos e regulatórios 
(subsídios, financiamentos e outros incentivos) que fossem capazes de viabilizar a oferta de 
biodiesel e o aumento dos agricultores familiares, em detrimento dos aumentos das misturas 
do biodiesel no diesel. 

Contudo, mesmo com os novos ajustes no marco regulatório e com as políticas públicas 
federais e estaduais, o PNPB está sendo considerado um desastre no Nordeste, principalmente 
no estado da Bahia, haja vista que é o Estado com maior número de imóveis rurais, 
                                                
4 OLIVEIRA, C. A; FERNANDES, F. M.; SILVA, M. S.; ROCHA, A. M.; TEIXEIRA, F. L. C. Uma Visão do 
Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB): Estudo de Caso sobre a Inclusão Social em uma 
Comunidade Rural do Estado da Bahia. Revista Bahia Análise e Dados. Formalmente aceite para publicação 
na edição especial Agricultura familiar, volume 2, n.3, 2014.  
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representando 15,2% do total nacional e 30% da região Nordeste (IBGE, 2010). O trabalho de 
Silva et. al. (2014a)5 apontou que o marco regulatório do biodiesel direcionou a sua estrutura 
e a sua comercialização, através de forte influência das pressões institucionais, por intermédio 
de leis, normas e regras deliberadas pelo governo. Contudo, no caso da cadeia de biodiesel, 
observou-se que o acréscimo dos custos de transação foi devido à incerteza em conformidade 
com as regras de concessão de subsídios para a indústria de biodiesel, bem como as pressões 
institucionais, a fim de definir e modelar a estrutura da cadeia produtiva do biodiesel. No 
anexo 1, desta tese, pode ser visualizado como os elementos do custo de transação 
(oportunismo, racionalidade limitada, pressões institucionais, incerteza, frequência e 
especificidade dos ativos) afetam o tipo de negociações regidas dentro do PNPB (SILVA, et 
al. 2014a). 

Nessa conjuntura atual de mercado do biodiesel, a região Nordeste possui apenas três usinas 
autorizadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para 
comercializar o biodiesel nos leilões, estando duas delas no estado da Bahia. Essa situação 
está se agravando, pois, entre 2008 e 2012, o estado possuía quatro usinas autorizadas pela 
ANP, que eram: V-Biodiesel (ex-Brasil Ecodiesel), em Iraquara, Comanche, em Simões 
Filho, Petrobrás Biocombustíveis (PBIO), em Candeias e Biobrax, em Una. Atualmente, 
somente as usinas PBIO e a V-Biodiesel estão operando. A Comanche entrou em decadência, 
e a Biobrax nunca conseguiu produzir biodiesel, apesar de ter arrematado lotes de leilões 
realizados pela ANP. Vale ressaltar que a PBIO, nos últimos anos, apresentou um prejuízo de 
quase 1bilhão de reais, e a V-Biodiesel, atualmente, pertence à empresa do grupo Oleoplan, 
que já foi a Ex-Brasil Ecodiesel e Ex-Vanguarda.  

Em virtude dessa constatação, o eixo problematizador desta tese foi uma investigação acerca 
do mercado de biodiesel e a verdadeira inclusão dos agricultores familiares, de modo que se 
possa entender o motivo da situação vigente, e quais foram as condições para que cadeia 
produtiva do biodiesel no estado da Bahia não conseguisse atender aos requisitos necessários 
para o fomento do PNPB, conforme os critérios estabelecidos para análise do nível de 
competitividade do setor. 

 

1.1 Justificativa e Motivação 

 
A justificativa em analisar a Cadeia Produtiva do Biodiesel está atrelada principalmente à 
situação atual das usinas instaladas na Bahia, haja vista as sérias dificuldades de manutenção 
em sua produção, da conjuntura dos agricultores familiares envolvidos no PNPB e da forma 
como as políticas públicas do estado da Bahia, para o setor agroenergético, estão sendo 
direcionadas. No trabalho de Silva et al. (2014b)6 demonstram que, nas propostas formuladas 
pelas organizações públicas estaduais, não existe um ciclo de políticas públicas envolvidas e 

                                                
5 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; SOARES, P. M.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M. Uma Análise 
Institucional no Quadro Regulatório do Biodiesel no Brasil à Luz da Teoria dos Custos de Transação. RDE – 
Revista de Desenvolvimento Econômico, v. 16, n. 29, 2014.  
6 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M. Biodiesel e Políticas Públicas: uma 
Análise Crítica do PNPB e das Políticas do Setor Agro-energético no Estado da Bahia. No prelo e submetido a 
um periódico nacional. 
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que os programas estão totalmente desarticulados com o Plano Plurianual de Administração 
Pública Estadual do estado da Bahia (PPA). 
Diversos autores como Carneiro (2003), Noschang Neto (2004), Plá (2006), Suarez (2007), 
Silva (2008), Caixeta (2009) e Ferrés (2010), desde o início do PNPB, apontavam vários 
entraves na fase primitiva do Programa, entre os mais destacados são: indisponibilidade de 
matérias-primas, baixa produtividade agrícola, elevada carga tributária, péssima utilização dos 
coprodutos, alta exigência da especificação do produto, problemas na qualidade dos insumos, 
incertezas no rendimento de processo, e segurança no desempenho dos motores, entre outros. 
Em estudo recente, esses e outros obstáculos ainda permanecem, conforme observação de 
Távora (2012), que diz:  

  
Atualmente, o cenário produtivo de biodiesel é nebuloso: mais da metade da 
capacidade produtiva encontra-se ociosa; o país praticamente não exporta nada de 
biodiesel; a produção existente é altamente concentrada no insumo soja; o critério 
social ainda é cambaleante porque há necessidade de consolidação da participação 
da agricultura familiar, principalmente com uso de uma maior diversidade de 
matérias-primas; o custo tecnológico ainda é alto, pois o preço do biodiesel é 
superior ao do diesel; há metas compulsórias de uso do biodiesel, o que gera custos 
para sociedade; há incentivo tributário para produção do biocombustível – tudo isso, 
em conjunto, implica implicitamente deslocamento alocativo de recursos 
(TÁVORA, 2012, p. 7). 

 
Por outra ótica, o biodiesel representa grandes oportunidades. O Brasil tem nesse 
biocombustível um grande referencial, pois é o único no mundo com esse viés social, com a 
possibilidade de induzir cadeias de produção de energia aliadas ao desenvolvimento regional. 
Além dos embasamentos econômicos de um mercado novo, há o apelo aos problemas 
ambientais e às mudanças climáticas que justificam políticas e investimentos nesse sentido. 
Nos trabalhos de Rocha et al. (2013; 2014)7, são apresentados dados acerca dos avanços de 
indicadores científicos e tecnológicos sobre o biodiesel no Brasil e na Bahia. Isso pode ser 
justificado porque, no mundo inteiro, os biocombustíveis estão sendo fortemente pesquisados 
e produzidos sob intensos marcos regulatórios específicos e com regimes de reduções, e até de 
isenções fiscais, na sua cadeia de suprimentos (KNOTHE, 2006; SCHAEFFER, 2012). 

O presente trabalho pretende contribuir no debate acerca da competitividade da cadeia 
produtiva do biodiesel no estado da Bahia, de modo que se possa discutir a realidade atual e 
suas perspectivas futuras, tendo como base um instrumento analítico inovador, que foi 
idealizado nesta tese, justamente para realizar o diagnóstico sobre a competitividade da cadeia 
produtiva de biodiesel das matérias-primas selecionadas, de acordo com os biomas do estado 
da Bahia que, nesse caso, foram as cadeias produtivas da soja (Cerrado), da mamona 
(Caatinga) e da palma (Mata atlântica). 

A motivação para escrever este trabalho foi justamente poder contribuir com a temática na 
área de gestão e de regulação, pois a grande maioria dos estudos relaciona-se com as questões 
de processos químicos e genéticos e poucas questões estão ligadas à regulação e à gestão 

                                                
7 ROCHA, A. M.; SILVA, M. S.; QUINTELA, C. M. A.; TORRES, E. T. Indicadores Científicos e 
Tecnológicos em Biodiesel na Bahia: Panorama sobre Grupos de Pesquisa do CNPQ e Pesquisadores da RBTB. 
Revista Economia & Tecnologia (RET), v. 9, n. 3, p. 39-54, Jul/Set. 2013.  

ROCHA, A. M.; FERNANDES, F. M.; SILVA, M. S.; SOARES, P. M.; KONISHI, F.; TORRES, E. A. 
Pesquisas Acadêmicas sobre Biodiesel no Brasil: uma Análise dos Grupos do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Revista Tecnologia e Sociedade, n. 20, jul./dez. 2014.  
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econômica e social, conforme busca realizada no Banco de Teses de periódicos em 2011, na 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (2012).  

A motivação de escrever esta tese se deu, após a minha conclusão do mestrado em energia, 
pois foi observado esta lacuna no planejamento do Estado, onde foi difundindo o marco 
regulatório para o biodiesel, mas não foi elaborado um planejamento adequado para atender 
os agricultores familiares, as esmagadoras, as cooperativas, as usinas de Biodiesel, os postos 
de gasolina e nem sequer, os consumidores sabem o que estão realmente comprando.   

Apesar do biodiesel está sendo pesquisado há algumas décadas no Brasil, os documentos 
localizados encontram-se muito dispersos, e a grande parte dos estudos abrangem questões 
conectadas diretamente a processos e à tecnologia. Desse modo, esta tese constitui-se em um 
documento que sistematizará o biodiesel baiano sob a ótica da gestão competitiva das cadeias 
produtivas no estado, com o intuito de investigar os fatores de competitividade e os avanços 
como forma de garantir a sua permanência no mundo cada vez mais local e global.  

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é analisar o mercado de biodiesel no Brasil, Nordeste e no 
estado da Bahia, bem como elaborar um instrumento de analíse de competitividade para a 
Cadeia Produtiva do Biodiesel e compreender os fatores que influenciam sua competitividade, 
a partir de uma análise conjunta de diferentes matérias-primas produzidas pelos agricultores 
familiares situados particularmente na Bahia. 

Para que tal objetivo seja alcançado, faz-se necessário: 

 Analisar o mercado de biodiesel no Brasil e os seus efeitos socioeconômicos no 
próprio país, decorrentes da incorporação do biodiesel no sistema de distribuição do 
diesel mineral; 

 Analisar aspectos da agricultura familiar e o mercado de biodiesel na região Nordeste 
e no Estado da Bahia, bem como destacar as principais dificuldades de inclusão 
socioeconômico desse biocombustível na área de abrangência do estudo; 

 Verificar se os instrumentos econômicos e de regulação do Selo Combustível Social 
(SCS), instituído no PNPB, proporcionam incentivos para atração e fixação de usinas 
de biodiesel no Nordeste e seu reflexo na efetiva participação da agricultura familiar 
no referido programa; 

 Desenvolver um instrumento analítico de competitividade para a Cadeia Produtiva do 
Biodiesel na Bahia; 

 Validar e discutir os fatores de competitividade da cadeia produtiva do biodiesel na 
Bahia, em especial, as cadeias produtivas da mamona, palma e soja; 

 Sugerir estratégias e proposições, com vista à melhoria da competitividade da cadeia 
produtiva do biodiesel. 

 

1.3 Organização do Trabalho 
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 A tese está organizada em sete capítulos, sendo um capítulo introdutório e uma sequência de 
quatro artigos científicos.  No penúltimo capítulo se faz um diagnóstico da competitividade da 
cadeia produtiva do biodiesel e, no último capítulo, as conclusões. Nos anexos consta mais 
um artigo publicado subsidiando a temática geral da referida tese.  

Os artigos na estrutura principal da tese se encandeiam e se complementam em torno dos 
objetivos específicos elencados neste estudo. A metodologia utilizada nesta investigação está 
descrita nos artigos, sendo que a pesquisa como um todo é considerada aplicada, qualitativa, 
descritiva e exploratória, com a utilização de estudo de caso para seu diagnóstico. As 
observações feitas no trabalho de campo ressaltaram a riqueza de determinadas características 
fundamentais para a construção do instrumento de trabalho, pois as entrevistas, em 
profundidade com os principais atores chaves, o questionário para os especialistas em 
biodiesel e uma revisão bibliográfica foram de fundamental importância para a realização da 
triangulação dos dados apresentados. 

Neste capítulo introdutório foi contextualizado o tema, a problemática da pesquisa, sua 
justificativa e seus objetivos. 

No capítulo dois é apresentado o primeiro artigo, intitulado Biodiesel in Brazil: a market 
analysis and its economic effects, em que se faz uma revisão da literatura necessária para o 
embasamento do trabalho, destacando: os investimentos em energias renováveis; a situação 
do mercado brasileiro de biodiesel; as matérias-primas utilizadas; os preços nacionais das 
oleaginosas; os leilões de biodiesel; e os efeitos econômicos do biodiesel no Brasil (SILVA, et 
al. 2014c)8. 

No capítulo três é exposto o segundo artigo, denominado Family Farming and Biodiesel: The 
Difficulties of Socioeconomic Inclusion in the Northeast of Brazil, em que é feita uma análise 
do cenário da inclusão da agricultura familiar e o mercado de biodiesel na região Nordeste e 
no estado da Bahia, bem como se destacam os principais entraves desse biocombustível na 
área de abrangência do estudo (SILVA, et al. 2014d)9.  

O capítulo quatro apresenta o terceiro artigo, Biodiesel and the “Social Fuel Seal” in Brazil: 
Fuel of Social Inclusion?, em que se faz uma análisa crítica do Selo Combustível Social 
(SCS), instituído no PNPB. Discutem-se as modificações da legislação do SCS para fomentar 
a produção de biodiesel e os resultados do SCS para a região Nordeste, já que não foram 
satisfatórios. Este trabalho mostra que o SCS apresentou um cenário contrário ao que foi 
planejado pelo governo, ou seja, as regiões mais desenvolvidas foram as mais beneficiadas 
(SILVA, et al. 2014e)10. 

No capítulo cinco é exposto o quarto artigo, intitulado Desenvolvimento de um Instrumento 

                                                
8 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M.; FREIRES, F. G. M.; SANTOS, T. B.; DE 
JONG, P. Biodiesel in Brazil: A Market Analysis and Its Economic Effects. Journal of Agricultural Science; v. 
6, n. 8, p. 160-178, 2014. DOI: 10.5539/jas.v6n8p160 
9 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; FERNANDES, F. M.; ROCHA, A. M.; Family Farming 
and Biodiesel: The Difficulties of Socioeconomic Inclusion in the Northeast of Brazil. Journal of Agricultural 
Science; v. 6, n. 7, p. 231-252, 2014.  DOI: 10.5539/jas.v6n7p231  
10 SILVA, M. S.; FERNANDES, F. M.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M.; Biodiesel and the 
“Social Fuel Seal” in Brazil: Fuel of Social Inclusion?  Journal of Agricultural Science; v. 6, n. 12, p. 212-228, 
2014. DOI: 10.5539/jas.v6n11p212 
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Analítico para Diagnóstico de Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel no Estado 
da Bahia, em que se apresentam alguns métodos de análise sobre estudos de competitividade 
já difundidos em outros segmentos agroindustriais, porém a novidade será a adaptação de um 
instrumento analítico e a proposição de vários fatores estruturantes desta pesquisa como 
estratégia para diagnosticar o nível de competitividade da cadeia produtiva do biodiesel no 
Estado. Apresenta as principais abordagens teóricas sobre Sistema Agroindustrial, Cadeias 
Produtivas e Fatores de Competitividade. Buscou-se, dessa forma, desenhar um instrumento 
analítico de diagnóstico para o estudo de caso que poderá ser aplicado em qualquer cadeia 
agroindustrial do biodiesel (SILVA, et al. 2014f)11. 

O capítulo seis denominado de Diagnóstico dos Fatores de Competitividade da Cadeia 
Produtiva do Biodiesel na Bahia: Estratégias e Proposições apresenta, em detalhes e em 
profundidade, as análises e as discussões da situação encontrada nas regiões pesquisadas, a 
partir dos dados obtidos nas pesquisas bibliográfica, documental e de campo. Também são 
apresentadas estratégias e proposições que poderão ser adotadas para superar os entraves 
encontrados.  

Por fim, no capítulo sete, foram feitas as conclusões necessárias e as recomendações de 
futuros trabalhos. As conclusões deste estudo estão descritas em cada um dos artigos 
apresentados e sintetizados no capítulo final, em que se procuram destacar alguns pontos que 
possam instigar estudos futuros sobre os temas. 

  

                                                
11 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M. Desenvolvimento de um Instrumento 
Analítico para Diagnóstico de Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel no Estado da Bahia. Business 
and Management Review, v. 4, n. 9, 2015. 
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Capítulo 2          

 
ARTIGO 1 
 
BIODIESEL IN BRAZIL: A MARKET ANALYSIS AND ITS ECONOMIC 

EFFECTS12 
 
Abstract 
The commercial production of biodiesel in Brazil began in 2005 and increased in such a way 
that the country has become one of the largest producers in terms of volume in 2012. This 
study aims to analyze the biodiesel market in Brazil and its socio-economic effects resulting 
from the mandatory addition of biodiesel in the distribution system of mineral diesel. This 
work is characterized as a qualitative and exploratory study. The technical procedures adopted 
include literature research and data collection from government agencies involved. It is 
highlighted that the Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel no Brasil - PNPB 
(“National Program for Production and Use of Biodiesel in Brazil”) was designed for the 
purposes of: promoting rural development; the growth of biodiesel production plants; and 
positively impact the environment. The survey showed the following results: i) significant 
increase in investment in renewable energy, especially biodiesel, ii) a high unused capacity in 
the biodiesel production plants; iii) a high dependence on soy for biodiesel production, iv) 
unfavorable prices of oilseeds; v) high concentration of the biodiesel market; vi) difficulty in 
standardizing the biodiesel auctions; vii) a small increase in inflation; viii) increased 
generation of income, employment and Gross Domestic Product (GDP) due to the presence of 
biodiesel in the energy market. It was found that by adding a percentage of biodiesel to diesel 
oil caused positive impacts on the national economy, contributing to improvement in 
employment policies, income distribution, environmental issues, technological and regional 
development. 
Keywords: biodiesel, market, Brazilian, economy effects, regional development, PNPB 

 

2.1. Introduction 

Brazil has considerable potential for renewable energy, these include: solar (photovoltaic and 
thermal), biomass (wood, agricultural residues, biodiesel, ethanol and some vegetable oils), 
hydroelectricity, biogas (sewage, garbage and manure) and wind energy (Lund, 2009; 
Takahashi & Ortega, 2010; Visser et al., 2011; Marchetti, 2012; Padula et al., 2012; Alonso-
Pippo et al., 2013). 

Several studies into the use of renewable energy have been  made in recent years motivated 
by fluctuating oil prices as well as by concerns about climate change and the social and 
                                                
12 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M.; FREIRES, F. G. M.; SANTOS, T. B.; 
DE JONG, P. Biodiesel in Brazil: A Market Analysis and Its Economic Effects. Journal of Agricultural 
Science; v. 6, n. 8, p. 160-178, 2014. DOI: 10.5539/jas.v6n8p160 
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environmental aspects (Arent et al., 2011; Rathmann et al., 2012; Souza & Seabra, 2013; 
Hertel et al., 2013; Hassan & Kalam, 2013). 

Initially it was observed that the relationship between economic and social development with 
the energy matrix is extremely complex and poorly understood. In the twentieth century, 
fossil fuel, especially oil, has formed the main basis for the primary global energy supply 
because they were abundant and capable of various applications. However, currently there is a 
greater emphasis on renewable or alternative energies (Pousa et al., 2007; Dermibas, 2009; 
Rovere et al., 2011; Janssen & Rutz, 2011; Schaeffer et al., 2012; Pereira et al., 2012; 
Timilsina et al., 2013).  

Global warming and global concerns about the environmental have put the energy debate on 
the political agenda and have created opportunities for diversification of energy sources and 
new markets (Pinho et al., 2009; Yusuf et al., 2011; Miyake et al., 2012; Kaercher et al., 
2013; Pacini et al., 2013; Souza & Seabra, 2013; Mata et al., 2013). On the one hand, the 
costs of fossil fuels have increased, especially in the face of speculation around the scarcity of 
oil reserves. On the other, world oil reserves are unequally distributed and concentrated in the 
Middle East, where the geopolitical outlook is quite uncertain. These aspects are sources of 
uncertainties and distort expectations about the future energy market (Demirbas, 2009; 
Harvey & Pilgrim, 2011; Perdiguero & Jiménez, 2011; Atabani et al., 2012; Silva Jr., 2013). 

The uncertainties of the energy scenario motivate and drive countries in the pursuit and 
development of alternative energy sources (Hall et al., 2011; Lora et al., 2011; Matos & 
Silvestre, 2013; Pao & Fu, 2013; Nogueira et al., 2013). For example, Brazil established the 
current National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB), inserting biodiesel 
into its energy matrix. The PNPB differs from other energy programs in that it includes family 
farms in the energy chain, empowered by law and regulations (Garcez & Viana, 2009; 
Vaccaro et al., 2010; Shahid & Jamal, 2011; Nogueira, 2011; Watababe et al., 2012; 
Bergmann et al., 2013). 

The feasibility of biodiesel requires the implementation of an organized structure in every link 
of the production chain in order to achieve competitiveness in potential markets (Dermibas, 
2011; Lin et al., 2011; Gold & Seuring, 2011; Ong et al., 2012; Borugadda & Gould, 2012; 
Padula et al., 2012; Bryngelsson & Lindgren, 2013). In this context, this paper aims to 
analyze the biodiesel market in Brazil, as well as to investigate the economic and social 
effects of biofuel production. 

2.2. Methodology 

Given the complexity of this subject, we examined in detail data, information and opinions 
derived from studies and existing knowledge on the biodiesel market. Our analysis was 
exclusively documental research. We adopted predominantly qualitative, descriptive and 
exploratory procedures. 

The research is a formal procedure, with a method of reflective thinking, which requires a 
scientific treatment and it is on track to meet the reality or to find partial truths. Therefore, in 
order to establish the best methodological path that led to the expected results, this study has 
adopted the methodological approach proposed.  

Documental research consists of primary research (collecting data from companies belonging 
to the biodiesel industry and government agencies involved in the research), secondary 
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research (industry information available on the Internet) and a review of the literature (use of 
books, scientific articles, dissertations, periodicals and theses). 

Regarding the way to approach the problem, this research is characterized by qualitative to be 
possible to understand the context of the situation studied, enabling the capture and 
interpretation of phenomena and assign meanings to these (Marconi & Lakatos, 2008). 

The qualitative research is part of larger issues for understanding the phenomena that take 
shape as work progresses, which requires the consultation on different sources for data 
collection. Regarding the objective raised in this article, this research is exploratory due to 
allowing an increasing familiarity with the problem raised (make it explicit) and to be more 
flexible and informal, allowing researchers to seek more knowledge on the subject in 
perspective. The technical procedures adopted in the researches classified as qualitative and 
exploratory are broad and versatile (Gil, 2009). 

Categories and variables analyzed in this article were: investments in renewable energy, 
biodiesel market in Brazil, marketing of biodiesel, price of biodiesel by region and economic 
effects of the production of biodiesel in Brazil. 

The main sources were: Ministério de Minas e Energia - MME (Ministry of Mines and 
Energy), Agência Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis - ANP (National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 
IPEA (Institute of Applied Economic Research), Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
- FIPE (Economic Research Institute Foundation), Fundação Getulio Vargas - FGV (Getulio 
Vargas Foundation).  

2.3. Considerations About the Renewable Energy Market 

2.3.1 Renewable Energy and Biodiesel Markets 

Traditional energy resources and fossil sources are increasingly in demand all over the world. 
However, there is a much debate about the need for alternative energy sources in the face of 
global warming issues and energy security (Arent et al., 2011; Giraçol et al., 2011; Timilsina 
& Shrestha, 2011; Queiroz et al., 2012; Lucia et al., 2012; Linares & Pérez-Arriaga, 2013). 

A summary of global investment in renewable energy, the average rates of growth in clean 
energy, the production of Brazilian and world biodiesel are presented. The levels of installed 
capacity and unused capacity, the biodiesel prices and trading, the ways in which biodiesel 
auctions are conducted in relation to the Brazilian market will also be examined. 

2.3.2 Investments in Renewable Energy 

It is important to highlight the amount of investment that was made in the world renewable 
energy market between 2004 and 2012. In 2011, there was an investment of 279 billion 
dollars in the sector, a 23% increase over the previous year, according to Figure 1. In 2012 
there was a dramatic change, with only 244 billion dollars of investment, which represented a 
12.5% decrease with respect to 2011. Europe and China were the most significant investors, 
together accounting for 60% of the world total in 2012, though it was the weakest year in 
Europe since 2009. The top ten (10) countries that invested in renewable energy were: China, 
with $ 64.7 billion, followed by United States (U.S. $ 34.2 billion), Germany ($ 19.8 billion), 
Japan (U.S. $ 16 billion), Italy (U.S. $ 14.1 billion), United Kingdom ($ 8.8 billion), India 
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(U.S. $ 6.4 billion), South Africa ($ 5.7 billion), Brazil (U.S. $ 5.3 billion) and France ($ 4.6 
billion) (REN, 2013). 

 
Figure 1. Investments in renewable energy in the world - 2004 to 2012 - billion US dollars 

Source: Own elaboration based on: REN (2013). 
 
The global market for renewable energy has been recovering after a global recession in 
2008/2009, with growth varies according to advances in technologies, (Sorda et al., 2010). 
REN (2013) observed that the market for solar energy has shown consecutive increases in 
investment in the past five years. This same report showed a 0.5% and a 1.3% decrease in the 
production of ethanol in 2011 and 2012 respectively. Biodiesel grew by 16% in 2011, but in 
2012 there was only a small increase of 0.4% (as shown in Figure 2) due to global agro-
economic problems. 
 

 
Figure 2. Average annual growth of renewable energy and biofuels, 2007-2012 

Source: Own elaboration based on: REN (2013). 
 

In 2012, ethanol and biodiesel production globally was 83.1 billion and 22.5 billion litres, 
respectively, as shown in Figure 3 (REN, 2013). There were consecutive increases in ethanol 
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production during the period 2000-2010, but this decreased in 2011 and 2012 due to issues of 
investment post the 2008/2009 crisis combined with unfavorable weather and high world 
sugar prices, and other effects (Rajcaniova et al., 2013; Gorter et al., 2013). 
 

 
Figure 3. Global production of ethanol and biodiesel, 2000-2012 

Source: Own elaboration based on: REN (2013). 
 

With strong growth in the last twelve years, biodiesel production stands out on the world 
scene with an increase in production of 2,812%, thus growing on average 235% per year as 
shown in Figure 3. The five largest producers of biodiesel in 2012 in rank order were: United 
States, Argentina, Germany, Brazil and France (REN, 2013). 

2.3.3 The status of Brazilian Biodiesel 

The Decree 5297 on December 6, 2004 (BRAZIL, 2004) provided the definitions of 
“biodiesel”, “Producer or Importer of Biodiesel” and the institution of the Selo Combustível 
Social – SCS (“Social Fuel Seal”), granted by the Ministério do Desenvolvimento Agrário – 
MDA (“Ministry of Agrarian Development”), for biodiesel producers who purchase seeds and 
ensure technical assistance and training to farmers. The main advantages are: lower federal 
taxes (PIS/COFINS and PASEP) varying according to the seeds purchased and the region; 
commercial incentives and financing, and participation in the auctions related to 80% of the 
volume. 20% of the auctioned volumes are also intended for plants that do not have the SCS. 
In return, the producer makes commitments to purchase a minimum percentage of raw 
material from family farmers or their respective cooperatives, and ensure training and 
technical assistance to contracted farmers. 

In summary, the SCS is an identification mechanism granted to biodiesel producers to 
promote regional development tied to improving social inclusion through the generation of 
employment and income for family farmers or their cooperatives in the Programa Nacional 
de Agricultura Familiar - PRONAF (“National Program for Family Agriculture”). 

Established by Normative Instruction No. 01 of 5 July 2005 (MDA, 2005) SCS was the result 
of a joint effort between the government, represented by the MDA (“Ministry of Agrarian 
Development”) and different institutions linked to family farmers. This allows the biodiesel 
plants to participate in the auctions promoted by the Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis – ANP (“National Agency of Petroleum, Natural Gas and 
Biofuels”) and Petrobras. 
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In the period 2005-2012, several changes were made regarding the compulsory minimum 
percentage of acquisition and the requirement of raw material from biodiesel production 
plants with SCS as shown in Table 1 below. 
 
Table 1. Minimum percentages for compulsory acquisition of the purchase of raw materials for the Brazilian 
region 

Brazilian Regions 
NI 05/05/2005 NI 09/02/2009 NI 06/20/2011 Ordinance 06/09/2012 

2005 2009 2011 2012 
Northeast 50% 30% 30% 30% 
Southeast 30% 30% 30% 30% 

South 30% 30% 30% 30%3 / 40%4 

North 10% 10%1/15%2 15% 15% 
Midwest 10% 10%1/15%2 15% 15% 

Source: Own elaboration based on: MDA (2005); MDA (2009); MDA (2011a); MDA (2012);  
Notes of period harvest: 1 10% to the 2009/10; 2 15% to the 2010/11; 3 35% to the 2012/13; 4 35% to the 
2013/14. 
 

In Brazil, currently (as of October 2013) there are 59 plants authorized to produce and 
commercialize biodiesel through the sales system of auctions. In the 8 years since the 
effective implantation and execution of the PNPB in 2005 several features in performance of 
this program can be observed. First, it should be emphasized that the program almost 
instantaneously led to the birth of the Brazilian biodiesel industry. In this short period, the 
program achieved the establishment of an industrial playground with an installed capacity of 
7,243 billion liters per year (as of April 2013), as shown in Figure 4. 86% of this capacity is 
from companies that have the Social Fuel Seal (MME, 2013a). 
 

 
Figure 4. Installed capacity of biodiesel production in Brazil 

Source: Own elaboration based on: MME (2013a). 
 

Since January 2005, with law 11.097/05 (BRAZIL, 2005), refiners and distributors were 
allowed to add 2% biodiesel to diesel (B2), as illustrated in Figure 5. In January 2010, given 
strong pressure from agents and producers, the government revised the blend to B5, creating 
an average demand of about 2.5 billion liters of biodiesel per year (ANP, 2013a). 
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Figure 5. Timeline of the introduction of biodiesel into the Brazilian energy matrix 

Source: ANP (2013a). 
 

2.4. Results and Discussion 

2.4.1 The Structure of the Biodiesel Market in Brazil 

With the increasing demand for B5, Brazil has become one of the largest producers and there 
is no threat of supply shortage in the short term, provided the legal conditions prevail. On the 
contrary, to date there has been excess capacity of approximately 55%, 56% and 40% in 2010, 
2011 and 2012, respectively, as shown in Figure 6. It should be noted that these indexes 
reflect the very heterogeneous reality in this industry, as there are few plants recording high 
rates of use, some below 30%, and many plants have not produced anything yet, approx 35 
plants (MME, 2013b).  

 

 
Figure 6. Cumulative Production of biodiesel from 2007 to 2012 (thousand m3) 

Source: Own elaboration based on: MME (2013b). 
 

According to data from April 2013, regional production was distributed as follows: Midwest 
(41.9%), South (33%), Southeast (10.6%), Northeast (11.7%) and North (2.7%) (MME, 
2013a). These results are due to the location of plants in Brazil because 87% are in regions of 
the Midwest (CO), Southeast (SE) and South (S) and while the North and Northeast, with 3% 
and 10%, respectively, as shown in Figure 7 (MME, 2013a). 
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Figure 7. Participation in the production of biodiesel (%): Regions (April 2013) 

Source: Own elaboration based on: MME (2013a). 
 

Most biodiesel in Brazil is produced from soybean oilseeds, which accounted for 75.2% of the 
total production 2012. The other raw materials used to produce biodiesel in 2012 were animal 
fat, cotton and other fatty substances, representing 17.2%, 4.5% and 3%, respectively, as 
shown in Figure 8 (MME, 2013a). From January to April 2013, the three main raw materials 
were: 69.3% (soybean), 21.1% (animal fat) and 4.0% (cotton), as shown in Figure 8 (MME, 
2013a). 
 

 
Figure 8. The raw materials used for production of biodiesel 

Source: Own elaboration based on: MME (2013a). 
 

According to data from the Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (Institute of 
Applied Economic Research) (2012) in 2011 the 10 largest companies in the industry with the 
Social Fuel Seal produced 74.5% of total production. This data shows a strong market 
concentration, considering that the top 20 companies accounted for 94.9% of the total 
biodiesel offered in the Brazilian market from 2008 to 2011. Most of these companies belong 
to agribusiness soy and beef tallow (IPEA, 2012).  

The use of soy as the primary oilseed designated for biodiesel production is in line with the 
supply chain already established in the country, as well as all the defined logistical complexes 
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from production to marketing which have existed for several decades. The Southeast region of 
Brazil is home to 18% of the nation’s cattle and was responsible for producing 80% of 
biodiesel from beef tallow. Most companies have a vertical production chain model (ANP, 
2013c).  

However, as shown by Padula et al. (2012), plans to diversify the raw materials used for the 
production of biodiesel and also to improve production in the poorest regions of Brazil have 
failed to prosper as projected at the start of the program. Additionally, on a global level, 
several authors have evaluated the life cycle of biodiesel from soybeans and have concluded 
that soybeans are not the most sustainable product in all circumstances considered. This is 
because the energy produced from the life cycle depends on various climatic conditions, 
technological processes and agro-processing (Cavalett & Ortega, 2010; Milazzo et al., 2013). 
According to IPEA (2012), soybean has a high homogeneity and availability which are factors 
of great importance. However, it has a low oil yield (only 19% of the total mass), and it does 
not encourage regional distribution nor promotes socio economic development (IPEA, 2012). 

The increase in soybean production and the consequent increase in grain crushing results in 
more production of bran, a compound widely used as animal feed. The oil extracted from the 
crushed soybean oil is edible. This suggests that the production of biodiesel can compete with 
the market of soybean oil destined for the food industry (Rathmann et al., 2010; Ajanovic, 
2011; Borzoni, 2011; Murphy et al., 2011; Bankovic-Llic et al., 2012; Nogueira & Capaz, 
2013; Garrett et al., 2013).  

2.4.2 Marketing of Biodiesel in Brazil 

The commercialization of biodiesel is carried out through auctions which are promoted and 
monitored by the ANP between the producer, refiner and distributor. One purpose of the 
auction is to ensure for the sale of biodiesel produced by the plants in a competitive market. A 
plant can produce its product knowing how much it can sell it for, reducing risk and therefore 
providing lower prices for the final consumers (Locatelli, 2008).  

The auctions are set up in such a way that the ANP establishes a Preço Máximo de Referência 
- PMR (Maximum Reference Price) and the plants and/or distributors bid increasingly lower 
than the PMR. The winner of the lot at the auction is determined by who offers the lowest 
price. 

By October 2013, 33 auctions had been held auctioning approximately 14,437,642 m3 of 
biodiesel (ANP, 2013c). The data can be seen in Table 2. 
 
Table 2. Summary of biodiesel auctions in Brazil conducted by ANP - 2005-2013 

Year Auctions Volume Auctioned (m3) Optional Step up 2% 
Mandatory blend 

2% 3% 4% 5% 

2005 1º (11/23/2005) 70,000 X     

 

2006 

2º (03/30/2006) 170,000 X     

3º (07/11/2006) 50,000 X     

4º (07/12/2006) 550,000 X     

 

2007 

5º (02/13/2007) 45,000 X     
6º (11/13/2007 304,000  X    

7º (11/14/2007) 76,000  X    

 
 

8º (10/04/2008) 264,000   X   
9º (11/04/2008) 66,000   X   
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2008 10º (08/14/2008) 264,000   X   

11º (08/15/2008) 66,000   X   
12º (11/22/2008) 330,000   X   

 

 

2009 

13º (02/27/2009) 315,000   X   

14º (05/29/2009) 460,000    X  
15º (08/27/2009) 460,000    X  

16º (11/17/2009) 575,000     X 

 
2010 

17º (03/01/2010) 565,000     X 

18º (05/27/2010) 600,000     X 
19º (09/02/2010) 615,000     X 

20º (11/17/2010) 600,000     X 

 

2011 

21º (02/16/2011) 660,000     X 
22º (05/24/2011) 700,000     X 

23º (08/24/2011) 700,000     X 

24º (11/21/2011) 647,000     X 

 

2012 

25º (02/27/2012) 679,400     X 

26º (04/06/2012) 768,939     X 

27º (09/18/2012) 773,324     X 

28º (12/06/2012) 496,308     X 

2013 

29º (01/02/2013) 517,357     X 

30º (04/05/2013) 488,532     X 

31º (06/07/2013) 515,400     X 
32º (08/05/2013) 524,836     X 

33º (10/29/2013) 521,546     X 

Total – 1º to 33º 14,437,642  

Source: Own elaboration based on: ANP (2013c). 
 

The empirical analysis of biodiesel auctions is difficult because of their particularities. Firstly, 
there have been several drastic changes in the way they are carried out. For example: the 1st 
to 7th and 17th to 25th auctions were conducted online. From the 8th to 16th personal 
attendance was required and currently the suppliers make their bids online using a specific 
electronic system for this purpose. It is common for adjustments to occur for each new 
auction because of the very development of the system, changes to the bidding rules, the 
regulation of the auction, the delivery schedule and other items of negotiation.  

By the 25th auction biodiesel had been commercialized in two steps. The first, conducted by 
ANP, the biodiesel plants offer the B100 to Petrobras refineries and Alberto Pasqualini 
Refinery - REFAP, which is a subsidiary of Petrobras itself, i.e. sales concentrated on two 
buyers. Then a re-auction occurred, that is, the reverse auction between cited refineries and 
distributors of diesel in the country. 

From the 26th auction, decree nº 276/2012 (MME, 2012) eliminated the re-auction from the 
refinery. Therefore, as of the middle of 2012 (26th auction), the commercialization of 
biodiesel started being done directly between plants and distributors. Currently distributors 
may choose which plants they want to buy biodiesel from. It is believed that this change it 
will reduce the costs of transport because diesel distributors can choose the best conditions in 
terms of logistics 

In the 30th auction held by the ANP, in March 2013, to supply the market during the third 
quarter of 2013., 44 plants were accredited by the ANP to offer bids according to “maximum 
reference prices” (PMR), with a total amount of 750,300 m³. In the next phase of the auction 
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488.5 thousand m³ were sold from 38 production plants at the national average price of R$ 
1.98 per liter, without considering the purchaser margin of R$ 0.05 per liter, already included 
in federal taxes (PIS / COFINS and PASEP). Financial transactions from this auction were of 
the order of almost R$ 1 billion (MME, 2013c). 

The total volume traded in this auction of 480,300 m³ liters will be supplied by plants 
possessing the Social Fuel Seal, which is exactly 98.3% of total sales. Figure 9 below shows 
the traded volume and average selling prices grouped by region within Brazil (MME, 2013b). 
 

 
Figure 9. Volume and average price of biodiesel by region 

Source: Own elaboration based on: MME (2013b). 
 

According to IPEA (2012) there are some major problems to be overcome in biodiesel 
production in Brazil. These are the low level of diversification of the raw materials and the 
high cost of the raw materials currently used. Vegetable oils account for around 80% to 85% 
of the cost of production. Observing the international prices of major vegetable oils, shown in 
Figure 10, the average price for soybean oil is in the order of R$ 2.00/liter, canola oil R$ 
2.30/liter, sunflower oil R$ 2.70/liter and palm oil around R$ 1.50 / liter. However, palm oil is 
not on a sufficient production scale to meet current regulations (MME, 2013a). 

 

 
Figure 10. International prices of vegetable oils 

Source: Own elaboration based on: MME (2013a). 
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From the data presented it should be said that the biodiesel market in Brazil is undergoing 
many difficulties, among them financial issues, because most of the international prices of 
vegetable oils (per liter) are higher than the prices per liter of biodiesel charged at auctions. 
This can be explained briefly as follows: i) the volatility of fluctuations in the commodities 
market with constantly varying yields and prices, ii) the existence of competition from large 
integrated industry players; iii) biodiesel plants are operating at a loss due to inefficient 
business plans iv) and above all the regulation pressure of the operation of the Social Fuel 
Seal and the mandatory delivery of the product offered in the auctions because the plants need 
to comply with agreements in order not to be penalized or disaccredited by the ANP. 

2.4.3 Economic Effects of the Production of Biodiesel in the Brazilian Economy 

Brazil's challenge is how to avail the opportunities of an environment conducive to the 
expansion of the biodiesel program. However, it should be emphasized that the biodiesel 
market provides positive and negative externalities for the Brazilian economy. A study by the 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE (“Economic Research Institute 
Foundation”) in 2012 demonstrates the increase in inflation as the main negative effect 
resulting from the increase in the price of the product having an effect on the subsequent 
chain. However, research conducted by Fundação Getúlio Vargas - FGV identified no 
significant impact on inflation due to the process of adding biodiesel to diesel  because they 
found only a small impact on consumer inflation projections with respect to the biodiesel 
blend up to B20 (FGV, 2012). There is also a positive effect on the development of the 
Brazilian agro-industry for biodiesel production, which directly replaces imported mineral 
diesel. However, according to Rathmann et al. (2012) from the viewpoint of reducing the 
outflow of currency, due to the potential demand for imported diesel, the option to import 
methanol instead of producing ethanol will cause an imbalance. 

At this juncture, results and losses are integrated into the production system of biodiesel on a 
large scale, so it is important to check what socioeconomic impacts have been generated in 
recent years since the inclusion of the biodiesel blend (Santos & Rathmann, 2009). The study 
by FIPE (2012) analyzed the following impacts: inflation, reduction in oil imports, increase in 
soybean meal production, reduction in soybean oil, the financial effect on the Gross Domestic 
Product (GDP) and employment, as per Table 3 below. 
 
Table 3. Impact on GDP (in millions of R$, 2011) and employment (in equivalent/man/year), 2008-2011 

Year Biodiesel 
Content 

 
Increase in 

inflation 

Impact of 
inflation on 

GDP 

Reduction of 
diesel imports 

Increased 
production of 
soybean meal 

Reduction of 
soybean oil 

Total 
effecton GDP Jobs 

2008 2.43%  0.030% -1,408 2,278 2,192 -635 2,427 24,660 

2009 3.38%  0.056% -2,417 1,991 1,360 -2,414 -1,480 22,890 

2010 4.54%  0.051% -2,563 3,099 4,654 -1,221 3,969 60,130 

2011 4.90%  0.037% -2,153 4,155 5,894 -736 7,159 86,112 

Source: Own elaboration based on: FIPE (2012). 
 

First, the impacts on GDP were analyzed by calculating the benefits to agro-industrial 
development. The results showed that in 2011 an increase in GDP of R$ 7.16 billion was 
obtained taking into account a rate of inflation of 0.037%. In addition, there was an estimated 
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increase of more than 86 thousand direct and indirect jobs as a result of the agro-industrial 
production of biodiesel in the same year. These results are due to the low reduction in 
aggregate demand and the low rate of inflation (0.037% in 2011) caused by the increased 
mandatory percentage of biodiesel in mineral diesel. But again, according to Rathmann et al. 
(2012) their analysis showed that the generation of jobs in the agricultural sector has been 
much lower than expected. 

Second, the cumulative impact on GDP during the 4 years (2008-2011) was estimated at more 
than R$ 12 billion. Only in 2009 the result was negative, considering that in this period there 
was a decrease in the crushing of soybeans causing a reduction in supply to the market. In 
general, the economic point of view is that increased percentages of biodiesel in diesel have a 
small effect in reducing aggregate demand due to inflation. Additionally, increases in GDP 
are the result of decreases in imports of diesel and the additional production of soybean meal. 

A scenario of gradually increasing the percentage of biodiesel in diesel to a goal of the B20 
blend is vital to building the foundations of the industry's growth in the coming years. 
Determining a target volume is relevant to the development of the whole production chain, 
especially in relation to the volume of investment necessary, as well as increased production 
of raw materials. A larger volume of biodiesel production will result in increased investment. 
This will improve the perception of the return on investment and reduce the perception of risk 
on the part of all the links in the chain. 

Some future prospects for FIPE (2012) were also analyzed by making simulations for the 
same items surveyed, but considering higher levels of biodiesel blend including from 7.0%, 
10.0% and 20.0%. Significant results were found for the scenarios presented. With the use of 
B20, the increase could generate up to 460,000 new jobs with an increase in GDP of R$50 
billion, according to Table 4 below. 
 
Table 4. Impacts on GDP (in millions of R$, 2011) and employment (in equivalent / man / year), 2013, 2015, 
2020 

Year Biodiesel 
Content 

Increase in 
inflation 

Impact of Inflation 
on GDP 

Reduction of 
diesel imports 

Increased 
production of 
soybean meal 

Total effect 
on GDP Jobs 

2013 7.00% 0.053% -3,316 6,398 10,374 13,456 132,642 

2015 10.00% 0.075% -5,113 9,863 15,972 20,722 204,615 

2020 20.000% 0.161% -12,316 23,064 38,303 49,051 459,690 

Fonte: Own elaboration based on: FIPE (2012). 
 

FGV (2012) published a study on the Análise do Impacto na Inflação do Aumento da Mistura 
de Biodiesel no Diesel (Analysis of the Impact on Inflation with the Increase in Biodiesel in 
the Diesel Blend) in 2012 and analyzed the direct and indirect inflationary impacts caused by 
increasing the percentage of biodiesel in the diesel blend sold to end consumers in Brazil. 
They performed several simulations of the impacts of increasing the percentage of biodiesel in 
mineral diesel up to the value of 20% (B20) with respect to the main inflation indices 
including the IPCA (Note 1), IPA (Note 2), IGP-M (Note 3) and Transport Services (Note 4). 
The results are summarized in Table 5 below. 
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Table 5. Average Direct Impact on the IPCA, IPA, IGP-M and Transport Services 

 
Price in distributor 

(R$/liter) diesel Impacton IPCA Impacton IPA Impacton IGP Services of transport 

B5 1.990 - - - - 

B6 2.000 0.00063% 0.01373% 0.00934% 0.11756% 

B7 2.010 0.00063% 0.01366% 0.00929% 0.11696% 

B8 2.021 0.00062% 0.01359% 0.00924% 0.11637% 

B9 2.031 0.00062% 0.01352% 0.00920% 0.11578% 

B10 2.041 0.00062% 0.01346% 0.00915% 0.11520% 

B11 2.051 0.00061% 0.01339% 0.00911% 0.11463% 

B12 2.061 0.00061% 0.01332% 0.00906% 0.11406% 

B13 2.072 0.00061% 0.01326% 0.00902% 0.11350% 

B14 2.082 0.00060% 0.01319% 0.00897% 0.11294% 

B15 2.092 0.00060% 0.01313% 0.00893% 0.11238% 

B16 2.102 0.00060% 0.01306% 0.00888% 0.11184% 

B17 2.112 0.00060% 0.01300% 0.00884% 0.11129% 

B18 2.122 0.00059% 0.01294% 0.00880% 0.11076% 

B19 2.133 0.00059% 0.01287% 0.00876% 0.11023% 

B20 2.143 0.00059% 0.01281% 0.00871% 0.10970% 

Cumulative impact 0.00911% 0.19911% 0.13538% 1.71681% 

Source: Own elaboration based on: FGV (2012). 
 

The cumulative impacts are estimated for the various scenarios: the consumer price index 
(IPCA) changes 0.00911% and the transport services index increases 1.71681% 

In summary, the study demonstrates that the scaling of increases in the blend, (scheduled over 
15 years), will cause a smoothing of inflationary impacts annually. That is, IPCA would be in 
the range of 0.01% per annum and IPA would be slightly less than 0.03%, per year. The 
values for the IGP-M would range between the two above-mentioned indicators. 

Based on the values studied, the FIPE research concluded that the increases outlined for the 
participation of biodiesel in the blend will not produce significant direct impacts on inflation. 

2.5. Conclusion 

The main drivers for bioenergy use are sustainability and security of energy supply. 
Secondary drivers can also be identified such as rural employment and new economic 
opportunities. Sustainability is mostly focused on mitigation of climate change and thus on 
reducing Green House Gas (GHS) emissions in comparison to fossil alternatives (Internation 
Energy Agency, 2012). 

From the point of view of sustainability of the PNPB market, there are guidelines that are 
admirable, including the production of biodiesel through a variety of raw materials with the 
objective of promoting the inclusion of farmers in the biodiesel production chain, especially 
in the Northeast and Semi-arid Regions. However, the biodiesel industry is confronted with a 
huge unused capacity due to its high market concentration. 

From the data presented it can be observed that the biodiesel market is undergoing strong 
acceleration which presents positive and negative scenarios. With respect to the points 
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mentioned in the overall analysis, the following adjustments are required: it is necessary to i) 
diversify the raw materials used in production so as to exploit regional comparative 
advantages and greater regional integration in the biodiesel production chain, ii) regionally 
spread production, preferably using plants that are not related to the food sector with 
producers located closer to consumer centers, iii) improve the supply chain, logistics and 
technical service of oilseed production so as to improve viability of these raw materials for 
biodiesel production, iv) utilize the unused current capacity, promoting a legal framework to 
expand the mandatory mixture of B5 to B10 and to B20 at some point in the future v) 
significantly increase investments in renewable energy; vi) improve the efficiency of 
commercialization via auctions. 

As a result of this detailed research which specializes in various areas of knowledge, it was 
noted that there are other effects as well as other elements which should be addressed in 
future work. 

Indirectly Brazil is already an important supplier of biodiesel (or feedstock) through re-export 
of soy biodiesel from the US to the EU. However, this does not seem to be the way of the 
future. Direct Brazil/EU trade of biodiesel or feedstocks must be a goal for the near future. 

With the 6th largest GDP in the world, in the coming years Brazil will be developing its own 
biodiesel infrastructure and market that will demand large quantities of raw materials. Apart 
from soybeans, most of the biodiesel production options require more time to be developed, 
even though much progress has already been made, such as with Jatropha and Castor oil 
production.  

Despite the potential in Brazil for oleaginous cultivation, and consequently feedstock for 
biodiesel production, there are challenges for setting up and consolidating a wide program of 
biodiesel use as fuel. The principal challenges and considerations focus on the technological, 
agronomic and infrastructure areas. 

Technological perspectives 
(i) Develop new processes of transesterification (heterogeneous catalysts, ethylic route, etc.), 
with the possibility of reducing by-products and costs with separation and purification of 
biodiesel  
(ii) improve the product stability with the use of additives 
(iii) optimize the industrial plants to obtain better control of continuous processing  
(iv) improve the quality standard of biodiesel to avoid motor and environmental damage  
(v) investigate new uses for glycerin  
(vi) evaluate and control the quality of vehicle emissions in engines using biodiesel as fuel. 
Agro-economic perspectives 
(i) Plan and execute an ecologically sustainable agricultural zoning of oleaginous cultivation 
(ii) Assure supply of raw material with minimal costs to the producer  
(iii) Establish financial support to expand the cultivation of oil plants  
(iv) Develop research to select new varieties and systems of tilling with low environmental 
impact 
(v) Intensify the search for genetic improvement of oil plants, with the purpose of increased 
productivity and oil yields for biodiesel  
(vi) Develop technology to use the acidic castor bean and soybean as animal feed. 
Infrastructure perspectives 
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(i) Improve transport and distribution infrastructure 
(ii) Improve the connections in the production chain. 
Environmental perspectives 
(i) Reduce the emissions of harmful species (e.g. CO, particulate matter, sulphur compounds 
and toxic compounds); 
(ii) Make a clear diagnosis on the environmental impacts of biofuel production and uses, 
along with its advantages and benefits. 
Although it is clear that public pressure is already relevant for biodiesel distributors, at this 
moment there are no specific demands on the sustainability of biodiesel in Brazil. It can be 
argued that the official sustainability demands will focus heavily on GHG performance of 
biofuels as this is a primary driver for the existence of biofuels in the EU.  
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Capítulo 3 

 
ARTIGO 2 

 
FAMILY FARMING AND BIODIESEL: THE DIFFICULTIES OF 

SOCIOECONOMIC INCLUSION IN THE NORTHEAST OF BRAZIL13 
 

Abstract 
The “National Program for Production and Use of Biodiesel in Brazil” (PNPB) in Brazil was 
formulated with the objective of promoting the rural development, especially in the Northeast 
and semiarid region and impacting positively on the environmental issue. Therefore, the aim 
of this study is analyzing the scenario of the inclusion of family farming and the biodiesel 
market in the Northeast and in Bahia, as well as highlighting the main obstacles of this biofuel 
in areas covered by the study. This work is characterized as qualitative and exploratory, 
whose technical procedures adopted were the bibliographic research and the fieldwork. The 
research indicated that what was idealized for the biodiesel market in the northeast and in 
Bahia does not happen as planned. In addition, besides the economic and environmental 
justification for the introduction of biodiesel into the Brazilian energy matrix, the social issue 
with poverty reduction in marginal areas of the country has been much valued by the 
program. However, the PNPB has failed in the Northeast region of Brazil, despite government 
efforts. As such, it was verified the existence of several barriers that have impacted and 
remain obstructing the biodiesel market in the region and in the researched State. 
Keywords: biodiesel, familiar agriculture, inclusion, Northeast, Brazil 
 
3.1. Introduction 

The world population has been increasing in an accelerated rate. According to projections by 
United Nations (UN), the world will house 10 billion inhabitants by the year 2075 (UN, 
2011). The increase in population poses major socioeconomic challenges with guaranteed 
access to essential goods and services for survival and improved quality of life of people, 
requiring intensive use of natural resources, especially fossil fuels to sustain the comforts of 
modern society with regard to transportation, electricity and heat. 

In 2010, those fuels provisioned approximately 81% of all primary energy utilized in the 
world (IEA, 2012). Therefore, the search for other resources of energy that will lead to a 
reduced use of fossil fuels has become a major policy challenge for the achievement of 
sustainable development (GREENPEACE, 2010; Hertel, 2013; Goldemberg et al., 2014). 

Among the renewable energy sources, stand out biofuels derived from biomass, organic 
matter in an ecosystem or in a plant or animal population (Torres et al., 2006; Wilkinson & 
Herrera, 2010; Silva Júnior, 2013). 

                                                
13 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; FERNANDES, F. M.; ROCHA, A. M.; Family Farming 
and Biodiesel: The Difficulties of Socioeconomic Inclusion in the Northeast of Brazil. Journal of Agricultural 
Science; v. 6, n. 7, p. 231-252, 2014. DOI: 10.5539/jas.v6n7p231  
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There are different types of biofuels, such as biodiesel that, in chemical terms, is a mixture of 
alkyl esters of fatty acids and can be produced from oils extracted from plants, residual grease 
or animal fats (Dermibas, 2009; Pereira et al., 2012; Bergmann et al., 2013). 

Although Brazil has a long experience in the field of agroenergy, as researches conducted for 
the use of vegetable oils as fuel by the National Institute of Technology in 1929; of the 
programs National Alcohol Program (Proalcohol), Brazilian Program of Aeronautical Vegetal 
Kerosene (Prosene), Program Vegetable Oils (Prooil) and the Program of Palm Oil 
(DenDiesel) in the 1970s and 1980s. Only in the second half of the 2000s, an inter-ministerial 
program, denominated National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB), was 
implemented by the Brazilian government for sustainable inclusion – technically and 
economically – of biodiesel in the national energy matrix (MCT, 2005).  

In addition to inserting the biodiesel into the Brazilian energy matrix, the Law 11.907 of 
January 13, 2005 that regulates the PNPB, clearly says that familiar agriculture must be 
included in the program (Brasil, 2005), thus ensuring the opening of jobs, the improvement of 
income and the promotion of economic and social development in poor and marginal areas for 
agricultural production, such as the Brazilian Northeastern Region (FGV, 2010; MDA, 2011). 

After eight years since the release of PNPB, the biodiesel market in Brazil (production and 
consumption) has widened significantly, ceasing to be almost non-existent to be among the 
largest ones in the world (Renewable Energy Policy Network, 2013). The program has also 
boosted the number of private investments in the industrial sector in almost all over Brazil 
(Goncalves et al., 2013). However, the PNPB has failed in the Northeast of Brazil, despite the 
government efforts (Santos & Rathmann, 2009; Leite et al., 2013; Diniz & Favareto, 2012; 
César & Batalha, 2013; César et al., 2013). 

In the current scenario, among the nine states that form the Northeastern Region in Brazil, 
four have power plants enabled and accredited for biodiesel commercialization, but only in 
Bahia and Ceará there are power plants producing biodiesel. Those states are responsible for 
around 10% of the volume of national production, however, despite this volume, there is a 
deficit of 163,110 m3 of biodiesel detected to meet the mixing of 9,133,665 m3 diesel oil 
consumed in the region in 2012 (ANP, 2013). 

The Brazilian northeast region presents a high level of anthropization, as a result of secular 
agro pastoral practices and the inappropriate use of natural resources. This region has a strong 
tradition linked to the familiar agriculture and a great diversity of vegetation, soil and climate. 
However, there is a limited availability of water, low rates of Human Development Index 
(IDH) in the country and a low land cost (EMBRAPA, 2013).  

Moreover, the geo-environmental conditions, with different types of climates, rain systems, 
soils and hydrography, reliefs, associated to a reasonable transportation infrastructure, make 
the region attractive for the production of several kinds of oilseeds designated for the 
biodiesel production (Vaccaro et al., 2010; Padula et al., 2012). 

Cultures as castor oil, palm oil, jatropha, peanut, cotton, soybean and sunflower are suitable 
for planting inlands of difficult utilization and/or already degraded by conventional 
agriculture (Nogueira, 2011). 

Some of these cultures are already part of the day-to-day family farmer in the Brazilian 
northeast, which already has the tradition of cultivate them in consortium with other species 
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for subsistence and/or focused on the domestic market, such as corn and beans that compose 
the nutritional basic food basket of the Brazilians. 

The northeast region holds about 50% of the number of Brazilian family farmers and the State 
of Bahia registers 30% of the number of farmers from this region (França, Del Grossi, & 
Marques, 2009; IBGE, 2010).  

Another problem detected in the northeast of Brazil regards the mismatch among the number 
of farmers inserted into the PNPB, the acquisitions of raw materials from biodiesel producers, 
the income obtained by the households and the number of cooperatives linked to the program 
that operates in the region. 

Given this context, linked between the biodiesel production and the importance of the familiar 
agriculture, an analysis of the results in the State of Bahia was made, as a result of its 
leadership on this field in the northeast region. 

The aim of this work is analyzing the scenario of inclusion of the familiar agriculture and the 
biodiesel market in the northeast of Brazil, in particular the State of Bahia. Therefore, the 
purpose of this article is to provide an analysis of the results of PNPB over the recent years, 
highlighting the main barriers in the area covered by the study.  

This article has been structured in six sections. Besides the introductory section, the 
methodology, the familiar agriculture issue and the PNPB, the biodiesel market in Brazil, the 
status of the program in the northeast region and in the State of Bahia and, finally, the barriers 
of the program in these regions will be presented and discussed below. 

3.2. Methodology 

The research is a formal procedure, with a method of reflective thinking, which requires a 
scientific treatment and it is on track to meet the reality or to find partial truths (Marconi & 
Lakatos, 2008). Therefore, in order to establish the best methodological path that led to the 
expected results, this study has adopted the methodological approach proposed by Gil (2009), 
who considers how to approach the problem, the objectives and the technical procedures 
adopted. 

Regarding the way to approach the problem, this research is characterized by qualitative to be 
possible to understand the context of the situation studied, enabling the capture and 
interpretation of phenomena and assign meanings to these (Marconi & Lakatos, 2008). The 
qualitative research is part of larger issues for understanding the phenomena that take shape as 
work progresses, which requires the consultation on different sources for data collection (Gil, 
2009). 

Regarding the objective raised in this article, this research is exploratory due to allowing an 
increasing familiarity with the problem raised (make it explicit) and to be more flexible and 
informal, allowing researchers to seek more knowledge on the subject in perspective (Gil, 
2009). 

The technical procedures adopted in the researches classified as qualitative and exploratory 
are broad and versatile (Marconi & Lakatos, 2008). In this article, the bibliographic and 
documentary surveys were utilized, as well as the realization of semi-structured interviews 
with experts and scholars from the biodiesel production chain. 
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The data collections were carried out in December 2012 and August 2013 in two major 
international events of biodiesel in Brazil.  

The categories were: (I) Regulatory Barriers and Public Policies; (II) Economic Barriers; (III) 
Agronomic Barriers; and (IV) Technological and Infrastructural Barriers. 

28 experts were interviewed, in order to include the different agents that work on the chain, 
such as: Companies (11), public sector (10), associations and syndicates (8), researchers (4). 
The information obtained was triangulated, enabling the understanding and explanation of the 
problem studied.  

After tabulating the data, the information obtained was triangulated, enabling the 
understanding and explanation of the problem studied. 

3.3. Familiar Agriculture and PNPB in the Northeast 

Besides the economic justification for the introduction of biodiesel into the Brazilian energy 
matrix, the social issue with the reduction of poverty in marginal areas of the country has been 
much valued by the Brazilian government. The adopted strategy was inserting compulsorily 
familiar agriculture in the biodiesel productive chain. Thus, it becomes important to 
understand the universe of familiar agriculture in Brazil before tackling its insertion into the 
PNPB. 

3.3.1 Familiar Agriculture 

In the Brazilian agrarian universe, there are different kinds of farmers with their own interests 
and strategies of organization and production, which make them responding differently to the 
challenges imposed by the market.  

There are peasants, settlers, planters, small producers, farmer-settlers and others. These 
various denominations for food producers were unified under the concept of family farmers, 
in contrast to the employer agriculture (Lamarche, 1993; Altafin, 2012). 

From a legal perspective, the concept adopted in this article for the familiar agriculture is 
described in the Law number 11.326 of 24th July 2006, establishing guidelines for the 
formulation of the national policy of familiar agriculture and rural family enterprises, 
classifying the farmers from the basic conditions of the production process for financing 
purposes. In its Article 3, the law considers that: 

“Family farmer and rural farmer entrepreneur is one who practices activities in the rural areas, 
meeting, simultaneously, the following requirements: (I) does not hold, in any capacity, an 
area larger than 4 (four) fiscal modules (Note 1); (II) utilize mostly the hand laborof the 
family itself in the economic activities of its establishment or undertaking; (III)has family 
income predominantly originated by economic activities related to the establishment itself or 
undertaking; (IV) manage his/her establishment or undertaking with his/her family” (Brasil, 
2006).  

The familiar agriculture is, therefore, composed of small and medium rural properties, 
settlements, of agrarian reform and traditional rural communities, such as foresters, 
extractivists, riparians, quilombolas, aqua culturists, among others, as long as they meet the 
requirements in the Law. 
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It ranges from establishments managed by poor families with low educational level and 
utilizing antiquated methods of production and low productivity, to establishments with a 
high level of organization, with access to technology (machinery, improved seeds, fertilizers, 
soil correction etc.), infrastructure and occasionally linked to the agroindustry (Buainain, 
Guanziroli, & Sabbato, 2004).  

Due to this multiplicity, different typologies are used to classify and differentiate the familiar 
farmers themselves. In this article, it has been adopted the classification of the report New 
Portrait of Familiar Agriculture: the rediscovered Brazil, a technical cooperation project 
INCRA/FAO, coordinated by Guanziroli and Cardim (2000). The researchers have 
established five categories of family farmers when considering the different degrees of 
socioeconomic development, level of capitalization and income generation, as shown in the 
table 1. 

Thus, it was possible to capture several aspects of productive activity, such as the insertion in 
the market, transformation and processing of agricultural products within the establishment 
and on-farm consumption. 
 
Table 1. Category of family farmers 
Category Description 
Type A Family farming with a certain economic stability, with strong commercial insertion and associated to 

the cooperatives. They apply high technology, because they utilize modern inputs and the properties 
are intensively mechanized. Predominated in the Brazilian Cerrado region.  

Type B Family farming integrated vertically with the Agro industrial Complexes. It is called integrator 
peasant-agroindustry complex, due to it has the capacity to adopt technological innovations required 
by the agroindustry, with the aim of homogenizing the raw materials acquired for the productive 
process of the processing plant.  

Type C Family farming typically colonial with great rural tradition. The rural establishments are linked to the 
polyculture, combining tillage, orchards with the livestock and the raising of small animals for 
family consumption itself. It is not integrated to the agroindustry. 

Type D Semi-commercial family farming, where most of the production is destined to the on-farm 
consumption. It has a low capital level and predominates in the Northeast, the Midwest and the 
South. 

Type E With similar origin to the type D, although without perspectives and marginalized in the economic 
process. 

Source: Adapted from Guanziroli and Cardim (2000). 
 

Besides the different types of family farmers, it is noteworthy that in the five Brazilian 
regions, the agriculture performed by them also presents different characteristics, such as in 
the South region, where it is more dynamic than the Northeast region. This is due to the 
agrarian pattern adopted by the European immigrants, especially the Germans and Italians, 
who reproduced the same production system of the country of origin – mechanized and 
diversified, while most family farmers in the Northeast region work with a low level of 
agricultural modernization, producing mostly for subsistence (Buainain, Guanziroli, & 
Sabbato, 2004). 

Based on the results of the 2006 Agricultural Census, conducted by the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE), França, Del Grossi and Marques (2009) performed a study 
for the MDA, titled “Family Farming in Brazil and the 2006 Agricultural Census”, where it 
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was possible to know the profile of these farmers in Brazil. The most relevant findings are 
discussed below.  

In Brazil, Family farming has 4,367,902 establishments, representing 84.4% of the total. The 
Northeast region houses around 50% of these establishments, totalizing 2,187,295 units and 
Bahia, with 665,831 establishments, is the State with the largest number of rural properties, 
representing 15.2% of the national total and 30% of the Northeast region (França, Del Grossi, 
& Marques, 2009). 

Regarding the area occupied by the Brazilian agricultural establishments, only 24.3% of the 
total or about 80.25 million hectares are from family farmers, demonstrating a concentrated 
agrarian structure in the country. Bahia, with 9,955,563 ha (12%), occupies the largest area 
with family farming establishments among the Federal Units. Concerning the average size of 
family farming establishments, it represents 18.37 ha, while the non-family farmers represent 
309.18 ha (IBGE, 2010). 

Regarding land use, 45% of 80,250,453 ha used for family farming are pastures, 22% are 
tillage and 24% are areas with woods, forests or agroforestry systems. With regard to tillage, 
despite cultivating a smaller area, family farming is an important food supplier for the 
domestic market, producing, for example, about 70% of the bean production, 46% of corn, 
38% of coffee, 34% of rice and 16% of soybeans. The Gross Value of Production (GVP) 
(Note 2) generated by the family farming is 54 billion dollars, or something around 38% 
(França, Del Grossi, & Marques, 2009). 

Considering occupation, the family farming employs almost four times more people than the 
non-family farming. It represents 12.3 million people, corresponding to 74.4% of the 
workforce employed. Regarding the non-family farming, it employs 4.2 million people or 
25.6%. For every 100 hectares, 15.3 people are employed in family farming, while family 
farming represents 1.7 people (França, Del Grossi, & Marques, 2009; IBGE, 2010). 

Based on the figures presented, there is the dimension of the importance of family farming to 
Brazil and the federal government interest to insert it into the biodiesel productive chain. 
However, difficulties have arisen throughout the program since many farmers, especially 
those in the Northeast region, had never participated in an agro industrial productive chain. 
Moreover, the size of their properties and multifaceted character of its product mix has 
become a limiting factor due to the production chain of biodiesel requires large extensions of 
land and use of sophisticated technologies to ensure scale and production efficiency 
(Abramovay & Magalhães, 2007). 

3.3.2 Participation of the family farming of Northeast Region in the PNPB 

To facilitate the insertion of the family farmers in the biodiesel program, the Brazilian 
government has created instruments such as the Social Fuel Stamp (SFS), the Project Poles of 
Biodiesel and the commercialization system via auctions. 

The SFS is an identification granted to the biodiesel producer, conferring him the status of 
social inclusion promoter of family farmers framed in the National Program for Strengthening 
Family Farming (PRONAF), by enabling them to participate in the national fuel market, 
providing raw materials for the production of biodiesel. In contrast, the biodiesel producer 
gets reduced rates of federal taxes – PIS/PASEP e COFINS (BRASIL, 2004; Castro, 2011). 
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Among the advantages of the SCS are: decreased rates of federal taxes and the Social 
Integration Program Training Program the Public Service (PIS / PASEP) as well as the 
Contribution to Social Security Financing (COFINS), varying according to the raw materials 
purchased and region; commercial financing and incentives; and ensuring participation in 
larger batches of auctions organized by the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural 
Gas and Biofuels (ANP), which joins biodiesel producers , refiners and distributors, who buy 
this biofuel blend it with diesel fuel oil. 

Regarding the Project Poles of Biodiesel, created in 2006, it was the main strategy for the 
operationalization of the PNPB in a micro-regional or territorial level. It aimed to promote 
and facilitate the organization of the productive base of oilseeds and facilitate the insertion of 
family farming in the program, as well as provide access to the public policies, transference of 
knowledge and technology and adequate training (2008). In 2010, there were 63 poles 
involving 1,091 municipalities scattered throughout the country. The Northeast housed around 
51% of the poles and 43% of the municipalities, totaling 32 poles and 462 municipalities. Of 
this total, 9 (nine) poles are situated in the State of Bahia (MDA, 2011). 

The high percentage of poles set in the Northeast is justified by the greater need to organize 
the productive bases for the oilseeds cultivation, since most family farmers are classified as 
types D and E, according to the classification proposed by Guanziroli and Cardim (2000). 

The plants with the Social Fuel Stamp (SFS) may participate in the auction sale of biodiesel. 
The plants that have the stamp may participate in 80% of the volume to be negotiated in the 
auction and 20% may also participate the plants that don’t possess the SFS. 

The commercialization of biodiesel is performed through auction sponsored and supervised 
by the National Regulatory Agency for Oil, Natural Gas and Biofuel (ANP), among the 
producer, refiner and distributor. One of the purposes of biodiesel auctions is to ensure the 
sale of the product produced by the plants in an extremely competitive market, reducing the 
risk and, consequently, providing a reduction in final prices for the respective consumers of 
the product (Watanabe et al., 2012). 

These stimulus policies have impacted positively on the number of establishments in the 
family farming inserted in PNPB between 2005 and 2012. However, they are below the 
intended purpose of the Federal Government, who expected to insert in the program about 200 
thousand family farmers in the early years – 2005 to 2008 (REPORTER BRASIL, 2010). 

In the Figure 1, it is observed that from 2008, the number of family farming establishments 
that joined PNPB has shown a strong increase, reaching 104,295 establishments in 2011. 
However, a reduction of 11.14% was registered between 2011 and 2012, reaching 92,673 
establishments (Machado, 2012; Rodrigues, 2012). 
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Figure1. Evolution of the number of family farming establishments, participants of PNPB by region in Brazil, 
from 2005 to 2012 

Source: Own elaboration based on: Machado (2012) and Rodrigues (2012). 
 

Regarding the Northeast, after a fall of more than 75% over the number of family farming 
establishments that joined the PNPB between 2006 and 2007, a revival was recorded from 
2008, reaching 2010 with the participation of 41.10% of the total national establishments. 
However, the crop failure occurred due to the drought in 2011 and 2012 caused a retreat of 
61.11% of family farmers in the region, representing 25,210 in 2012, (Rodrigues, 2012), 
corresponding to 27.20% of the national total. The Figure 2 shows the percentage distribution 
in the number of family farming establishments that joined the PNPB in 2012.  

 
Figure 2. Percentage distribution in the number of family farming establishments that joined the PNPB in 2012 

Source: Own elaboration based on: Machado (2012), Rodrigues (2012) and MDA (2011). 
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Regarding the total volume of raw materials acquisitions of family farming to the biodiesel 
production, it was observed a growth rate of 664.64% between 2008 and 2012, representing, 
in monetary terms, more than 6.4 billion of accumulated reais (Figure 3). 
 

 

Figure 3. Acquisitions of raw materials from family farming by region in Brazil, from 2005 to 2012 (millions 
reais) 

Source: Own elaboration based on: Machado (2012), Rodrigues (2012) and MDA (2011). 
 

It is noteworthy that in this period, the South and Midwest regions provided more than 90% 
of the total acquired. A combination of factors contributed to such disparity, as the high 
number of family farming establishments, the cooperative organization and the field of 
soybeans as the main crop in the South. In the Midwest region, it is highlighted the average 
area allowed for family farming, which affects the production volume and the soybean 
prevalence (MDA, 2011). 

Although sheltering the largest number of family farmers among the Brazilian regions, the 
Northeast presented its best performance in the volume of acquisitions of raw materials in 
2010, when provided 4.44% of the total, presenting once again a strong decrease in 2011 and 
2012.  

In this last year, only 0.03% of the total acquisitions came from this region, despite having 
received approximately 43% of all the investment in technical assistance, 22% of all input 
donations performed by the companies that produce biodiesel and employ nearly 33% of the 
agricultural technicians involved with the program (Machado, 2012). 

The upward trend observed in the acquisitions curve must continue in the upcoming years, 
which shows that there is an income transfer to the family farmers. However, this reality is 
not applicable to the Northeast region, where the gross income per family by selling raw 
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materials was R$ 21.42 per year or R$ 1.79 per month (MDA, 2013), leading many farmers to 
abandon the PNPB (Figure 4). 
 

 
Figure 4. Gross income per family (R$/year) 

Source: Own elaboration based on: Machado (2012), Rodrigues (2012) and MDA (2011). 
 

Among the possible causes for the low volume of acquisition of raw materials for biodiesel in 
the Northeast region, Perez (2012) points out: (i) low productivity, related to climatic factors, 
use of deficient rudimentary technologies and the inexperience of the family farmer in 
producing oilseeds; (ii) poor logistics infrastructure; (iii) deficient technical assistance, (iv) 
spatial dispersion of family farmers; and (v) low productive organization of family farmers. 

Based on the presented data, it can be stated that the PNPB does not fulfill its objective in the 
Northeast region, with the opening of jobs, the improvement of income and the promotion of 
the economic and social development. 

3.4. The Biodiesel Market in Brazil 

The industrial park for the biodiesel production in Brazil has grown in an accelerated pace. In 
2005, beginning of the implementation of PNPB, there were only 8 power plants with 
installed capacity for 64 mil m³/ano (IPEA, 2012). In September 2013, the number of power 
plants authorized to produce and commercialize biodiesel through auctions reached 60, with 
the installed capacity of production of 7,532 thousand of m³/year, as illustrated in the Figure 5 
below, with almost 87% of this capacity belonging to power plants holders of the Social Fuel 
Stamp (SFS) (Note 3), which represents a volume in production of 6,553 m³/year (MME, 
2013). 
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Figure 5. Localization of the biodiesel power plants in Brazil 

Source: MME (2013). 
 

The expectation is an increase in the number of power plants and, consequently, the capacity 
for the next years to come with the permission to build two new plants and expansion of other 
5 (ANP, 2013) (Note 4). 

However, there is evidence that large national and international corporations have dominated 
the field, due to only in 2011 a group of 20 plants was responsible for 96.6% of the biodiesel 
produced, as shown in the Table 2 below (IPEA, 2012). 
 
Table 2. Participation of the Biodiesel production plants by group size 

Reference Year 
Production (m3) by group of companies 

The biggest5 in % The biggest10 in % The biggest20 in % 
2008 61.2 88.8 99.8 
2009 53.4 82.5 97.8 
2010 49.5 79.3 96.6 
2011 47.6 74.5 96.6 

Average 47.3 70.7 94.9 
Source: Own elaboration based on: IPEA (2012). 
 

Regarding the installed capacity of power plants, currently it is superior to the need of 
demand, leading to idleness industry to be around 60%, with final data of 2012, as illustrated 
in the Figure 6 below, which may worsen with authorizations for construction of new plants, 
as well as with the increased capacity of the plants that are in operation (MME, 2013; ANP, 
2013). 
 

 
Region Nº 

plants 
Installed Capacity 

Thoussand 
m3/year 

% 

North 4 202 3% 
Northeast 5 706 9% 
Midwest 28 3,288 44% 

Southeast 11 890 12% 
South 12 2,446 32% 
Total 60 7,532 100% 
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Figure 6. Production and Installed Capacity of Biodiesel Production in Brazil 

Source: Own elaboration based on: MME (2013). 
 

In 2012, the domestic biodiesel production was about 2.72 billion liters to meet the mandatory 
blending from biodiesel to diesel, which currently is in B5, or 5% biodiesel blended with 
mineral diesel (ANP, 2013). Until the cumulative year, October 2013, the production reached 
2.16 million m3, an increase of 9% over the same period of 2012 (MME, 2013).  

The regional production, data from September 2013, showed the following distribution: 
43.9% (South), 37.3% (Midwest), 8.8% (Northeast), 7.9% (Southeast) and 2% (North) 
(MME, 2013). 

It was observed that from 2005 to 2012 there was an increase in the biodiesel, due to 
mandatory regulations imposed in the country. For the last three years (2010-2012), the 
average was 2.5 billion liters / year, considering that this expansion of industrial production 
was more expressive and in its first five years.  

Given this situation, the authorization of the mixture to increase until B5 was a consequence 
of the response of the business community and an increased industrial capacity, being 
secondary to the environmental and social issues. 

As the demand of B5 is on average two and a half billion liters of biodiesel, in theory there 
are no threats of shortages in a short-term horizon, on the contrary, there is an excess of 
capacity, but with a high vacancy rate, hovering around 60% in the required periods for 
addition of biodiesel from 2008 to 2012 (MME, 2013).  

On the other side, it was recorded a low level of use of biodiesel plants, with an average of 
40.85% of their installed capacity on average in the period 2008-2012 (Table 3 below). It is 
important to highlight that this index reflects a rather heterogeneous reality in this industry, 
because there are companies using almost all of its production capacity and other companies 
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presenting other indexes below 20%, which proved that the program needs to be revised and 
refined throughout its bond in the production chain (MME, 2013). 

88% of the plants are located in the central-west, south and southeast regions. Their 
production is distributed as follows: 44%, 32%, 12%, respectively, as of September 2013. It is 
noteworthy that the largest biodiesel producing states are located in the agro industrial 
complex of soy, which are: Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso and São Paulo, 
accounting for about 70% of national production in 2012 (MME, 2013).  
 
Table 3. Production, Installed, Idle and Utilized Capacity from 2005 to 2012 (thousand m3) 
Year Production 

 
(A) 

Installed 
Capacity 

(B) 

Idle 
Capacity 
(C=B-A) 

Idle 
Capacity 

(%) 

Utilized 
Capacity 

(%) 

Average Utilized 
Capacity 

(%) 
2005 0.7 64 63.3 98.90 1.10  

9.95 2006 69 561 492 87.70 12.30 
2007 404 2,458 2,054 83.56 16.44 
2008 1,167 3,607 2,440 67.65 32.35  

 
40.85 

2009 1,608 3,880 2,272 58.56 41.44 
2010 2,387 5,255 2,868 54.58 45.42 
2011 2,673 6,018 3,345 55.59 44.41 
2012 2,717 6,853 4,136 60.36 39.64 
Source: Own elaboration from MME data (2013). 
 

With regard to region of the Midwest, in addition to having the largest installed capacity of 
the industrial production of biodiesel, it has, at the same time, exported soybeans to be 
processed in the South, Southeast and Northeast regions.  

As for this agricultural commodity, in 2012, it represented 75.2% of the raw material used to 
produce biodiesel, followed by beef tallow (17.2%), cotton (4.5%), other fatty materials (3% ) 
and other raw materials (0.1%), as Figure 7 below (MME, 2013). In 2013, in the cumulate to 
August, the participation of the three main raw materials was: 75.0% (soybean), 18.7% (beef 
fat) and 2.2% (cotton) (MME, 2013). 

Given this situation, soybeans became a ballast supply to be considered the only oilseed 
serving in its entirety parameters in the program: technological field, since Brazil is one of the 
world leaders in the development of research and knowledge generation of this culture; 
efficient production scale to meet the demands required by the program and a wide spatial 
distribution of culture through all Brazilian regions (IPEA, 2010; Laviola and Alves, 2011; 
Milazzo et al, 2013). 

Therefore, it is concluded that the program left the main focus, which was to include 
underserved regions and meet the needs of family farmers and produce biodiesel with other 
oilseeds, castor and palm oil in particular. In other words, what was foreseen in the original 
PNPB is not really happening. Secondly, tax incentives adopted to attract the plants towards 
the Northeast and Semiarid Regions are not being effective, where those plants have been 
flowing into the Soybean producing States, who were not, as a priority, the target audiences 
and the oilseed significantly divulgated by the program. 
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Figure 7. Main raw materials for the biodiesel production (2008 to 2012) 

Source: Own elaboration from MME data (2013). 
 

3.5. The Biodiesel Situation in the Northeast and in Bahia, Brazil  

In the present scenario, considering the nine northeastern states, only two have been 
producing biodiesel: Bahia and Ceará. These states accounted for about 10% of the volume of 
domestic production, with final data from 2012 (ANP, 2013). The Figure 8 shows the 
biodiesel production of the northeastern states in the period from 2005 to 2012. 

 
Figure 8. Biodiesel Production in the Northeast region (m3) 

Source: Own elaboration from ANP data (2013). 
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Despite this volume, the Northeast region presented a deficit of 163,110 m3 of biodiesel to 
meet the mixing of 9,133,665 m3 of diesel oil consumed in the region in 2012 (ANP, 2013).  

Considering the presented situation, it is a great reflection on the PNPB in the Northeast so 
far: Why, from the beginning of this program, the government has not given full exemption 
for the entire production chain of the Northeast, since the focus was to understand the most 
deprived regions, with emphasis on the idea of social inclusion? 

Bahia has four power plants for biodiesel commercialization, for a total installed capacity of 
502,7011 m3/year. The Petrobras Biofuel (PBIO), located in Candeias with 217,200 m3 per 
year; the V-Biodiesel, located in Iraquara, with 129,600 m3/year; the Comanche, located in 
Simões Filho, with 120,600 m3/year, and the Biobrax located in Una with 35,200 m3/year 
(ANP, 2013). The Biodiesel production in the state is illustrated in Table 4 below.  

There has been a 7% drop in production compared with the period 2008/2007, caused by 
difficulties, at the time, in the plant BrasilEcodiesel, due to the price transacted at an auction 
in November 2007, of R$ 1.86, whereas the soybean oil, in the same period, was R$ 2.00 per 
liter, derailing the production (BIODIESELBR, 2008).  
 
Table 4. Biodiesel Production in Bahia - B100 - 2005-2012 (m3) 

Months/periods 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
January - - 1,669 10,435 1,880 6,571 12,095 17,897 
February - - 1,549 6,623 4,043 9,780 9,395 17,817 
March - - 5,814 7,061 5,703 11,325 10,679 15,010 
April - - 3,140 4,178 1,790 9,909 4,869 14,227 
May - - 3,913 1,772 5,617 10,013 4,975 19,192 
June - - 7,328 2,693 7,641 7,236 8,912 19,133 
July - - 5,658 1,980 7,651 2,598 10,038 22,494 

August - - 6,585 3,569 9,100 7,418 9,102 22,001 
September - - 7,632 7,362 8,932 10,281 8,364 19,939 

October - 9 8,953 5,777 9,245 5,858 17,647 19,714 
November - 16 9,166 7,607 10,173 6,397 20,190 20,698 
December - 4,213 9,534 6,924 8,166 4,567 15,626 23,083 

Total oftheyear - 4,238 70,942 65,982 79.941 91,952 131,893 231,204 
Source: Own elaboration from ANP data (2013). 
 

In fact, the BrasilEcodiesel - Iraquara / BA, after this episode, has encountered serious 
economic and administrative difficulties, failing to stabilize the market and going into decline 
after cessation of Social Fuel Stamp in March 2010, being acquired for Vanguarda and then 
by Oleoplan group, being called afterwards of V-Biodiesel and then having the SFS recovered 
in mid-2011. It is noteworthy that, during these processes, the production stagnated for 
several months.  

In the period from 2008 to 2010, the state production increased by an average 21% per period, 
due to the entrance of the PBIO market in Bahia, despite the fluctuating delivery of the 
product by V-Biodiesel (ex-BrasilEcodiesel) and financial and technical difficulties of 
Comanche. 
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In the period from 2010 to 2012, the highlight was the idle capacity of the power plants 
installed in the state, as shown in the Table 5 below.  
 
Table 5. Biodiesel Production of the biodiesel power plants in Bahia (m3)-from 2010 to 2012 

Source: Own elaboration from ANP data (2013). 
 

The V-Biodiesel (ex-BrasilEcodiesel) registered a vacancy rate in 2010, 2011 and 2012 of 
87.35%, 84.7% and 40.3% respectively. The Comanche did not show production in 2012 and 
in 2009, 2010 and 2011 there was a vacancy rate of 92.5%, 91.8% and 97.3% respectively. 

In 2011, Biobrax was authorized to commercialize, snapping up their first batch on the 21th 
auction of that year. However, it could not deliver the volume fetch and the plant failed to 
produce any liter of biodiesel so far. It happened due to a dispute among the large power 
plants in biodiesel auctions and the shortage of oilseeds in the region where the plant was 
installed, considering that the region produces cocoa and palm oil.  

To make matters worse, the Comanche plant production had been paralyzed, since April 
2011, fact related to the issues of settlement of labor liabilities, salaries to employees and 
collaborators delayed, getting unable to produce due to financial and management difficulties, 
including blocking of judicial open invoices with Petrobras Distribuidora, in order to settle the 
labor output (BIODIESELBR, 2011). 

Finally, the PBIO/Bahia presented during the period idle indexes of 69.8%, 50% and 29.2% in 
2010, 2011 and 2012, respectively. The year of 2012 is noteworthy, in which the company 
produced 65.54% of the biodiesel in the state, leaving for the V-Biodiesel 34.46% of the 
production (ANP, 2013).  

Despite the successive increases in the biodiesel production and the presented results, the 
National PBIO had financial losses of 577 million in the last four years, being distributed as 
follows: 92 million in 2009, 110 million in 2010, 157 million in 2011 , and 218 million in 
2012 (PETROBRAS, 2013). It means that this PBIO also operates in the market negatively, 
despite its structural support in the energy sector. 

 Comanche V-Biodiesel (ex- Brasil Ecodiesel) Petrobras Biocombustível - PBIO 
Data 2010 2011 2012 2010 2011 2012 ( Note 5) 2010 2011 2012 
January - 1,700 - 2,381 - 6,039 4,189 10,396 11,858 
February - 1,585 - 4,346 - 5,453 5,434 7,809 12,364 
March - 49 - 4,825 - 5,192 6,500 10,630 9,819 
April 1,369 13 - 4,536 - 4,265 4,004 4,856 9,963 
May 1,650 - - 398 - 6,784 7,964 4,975 12,408 
June 1,758 - - - - 7,936 5,478 8,912 11,197 
July 128 - - - - 6,521 2,469 10,038 15,973 
August 291 - - - - 7,362 7,127 9,102 14,639 
September 310 - - - 390 7,458 9,971 7,974 12,481 
October 2,004 - - - 6,149 6,019 3,854 11,498 13,694 
November 2,119 - - - 6,325 6,821 4,277 13,865 13,877 
December 236 - - - 6,906 7,522 4,331 8,719 15,561 
Total  9,866 3,348 - 16,487 19,771 77,372 65,599 108,774 153,833 
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The relevance of this analysis is to see the real potential and capacity of the state in the 
biofuel production. Bahia demanded in 2010, 2011 and 2012, approximately 2,729 million 
m3, 2,905 million m3 and 3,166 million m3, respectively, of diesel oil per year (ANP, 2013) 
and the goal established by the national program is 5% of biodiesel added to diesel since 
01/01/2010. It means that the state needs 158,300 m3 of biodiesel to respond institutionally to 
this program. Therefore, it can be stated that the State of Bahia in 2012 had a leftover of about 
73,000 m3 and in 2010 and 2011 there was a deficit of 40,000 m3 and 5,000 m3, respectively.  

Despite the positive results of 2012, considered as insignificant by the size of the state of 
Bahia, it is necessary to review urgently its guidelines and the diverse public policies in the 
area of bioenergy, in order to reverse the current scenario presented. 

3.6. Barriers of the PNPB in the Northeast and Bahia, Brazil 

There are several issues for the impracticability of the biodiesel production chain in the 
Northeast, since most of the failures pointed out mostly in the research are the public policies 
adopted, from the primary production to the final consumer. The comments were listed in 
perspective of and a macro and regional environment. The macro environment is an overview 
for all types of biodiesel, in other words it is related to Biodiesel Program as a whole. The 
regional environment corresponds to the obstacles in the sectorial or local level such as the 
castor biodiesel program in the state of Bahia. Therefore, any influence in the macro 
environment will affect any type of oilseed for the biodiesel production. 

After tabulating the data, the information obtained was triangulated, enabling the 
understanding and explanation of the problem studied. The main obstacles of biodiesel in the 
Northeast were detected, especially in the state of Bahia, and according to their environments 
were classified into four (4) categories of analysis listed below: (I) Regulatory Barriers and 
Public Policies; (II) Economic Barriers; (III) Agronomic Barriers; and (IV) Technological and 
Infrastructural Barriers. 

The Regulatory Barriers and Public Policies category examines the regulatory framework for 
biodiesel, as well as legal grounds related to its productive chain. The Table 6 presents a 
compilation of the obtained results. 
 
Table 6. Compilation of the obtained results in the Regulatory Barriers category 

Barriers 

Regulatory 
Investigated 

Elements and of 
Public Policies 

Comments 

Regulatories 
and of Public 
Policies 

Granting of subsidies 
for the biodiesel 
chain –Federal taxes 
reduction 

Different subsidies andit does not benefitsome raw materials 
(Eg.:animal tallow and residual oils and fats (ROF) 

Social Fuel Stamp 

Federal and state taxation incoherent by acquire quantity of raw 
materials. 
Tight control in the percentage distribution by regions to plead the 
Social Fuel Stamp, especially in the Northeast region. 

Auctions: Regulation 
and Prices 

Inconsistency in the auction system. There is no standardized way 
of auctions and prices. 

Social Capital of the 
biodiesel power plant. 

The system created does not prestige the small industry; does not 
prestige cooperatives and associations. It honors the great investor, 
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causing a concentration of the biodiesel market for large 
corporations.  

Kandir Law (federal 
law of exemption 
from federal taxes) 

The Kandir Law, established in 1996, exempt from Tax on the 
Operations Related to Circulation of Goods and on Provision of 
Interstate and Inter-municipality Transportation Services and of 
Communication(ICMS), primary, industrial semi-produced 
products and services destined for export. 

 
Public biodiesel 
policies in Bahia 
disorganized 

The State of Bahia has biodiesel programs disjointed with the 
production chain links, with presentations of objectives, without 
defining how to achieve the set goals. 

Source: Survey data collected by the authors. 
 

The Economic Barriers category seeks to relate the key macroeconomic and microeconomic 
difficulties related to demand, supply, price, the production, planted area, taxation and other 
relevant matters to this category. The Table 7 presents a compilation of the obtained results. 
 
Table 7. Compilation of the obtained results in the Economic Barriers category 

 
Investigated Elements 

Economic Barriers 
Comments 

Economic 

ICMS – Tax on the Operations 
Related to Circulation of Goods 
and on Provision of Interstate and 
Inter-municipality Transportation 
Services and of Communication 

Each Brazilian state adopts a tactic for the ICMS, 
presenting different ratios of the standard rate.  
The State of Bahia adopts criteria of ICMS 
anticipation, through DEVELOPS PROGRAM - 
Program of Industrial Development and Economic 
Integration of the State of Bahia, which harms the 
plants installed in the state by the criteria of 
production, according to the supplier region. 
 

Oil seeds production 

It was registered an instability in the oilseed 
production in Bahia in recent years (2005-2012);  
It was registered an import of raw material from 
other Brazilian states to meet the installed 
industries in the State of Bahia. 
 

Installed and production capacity 

It was registered a high idle capacity (national and 
state level), related to the high capacity installed, 
without the availability of raw materials, thus 
compromising the biodiesel production. 
 

Shortage of public funding for 
companies and producers 

Low level of financing for production, research and 
development and a lot of bureaucracy to obtain it.  
Producers indebted, not entitled to funding. 

Oil seeds prices 
Price fluctuation, due to the competition from 
biodiesel plants with crushing companies vegetable 
oils. 

Agricultural subsidies with 
financial incentives for planting 

There are no subsidies for planting in Bahia by 
planted area, to purchase fertilizers and guaranteed 
minimum prices for all oilseeds. 

Fidelity There is a breach of contract made by the family 
farmer with the cooperative or association in the 
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delivery of raw material. 
Lack of organization of the 
cooperatives for the biodiesel 
production 

The government does not prioritize the promotion 
and management of cooperatives for the biodiesel 
production. 

Source: Survey data collected by the authors. 
 

In the Agronomic Barriers category, several points of great agronomic importance were 
observed, such as: agronomic treatment, qualified seeds, technical assistance, agricultural 
zoning and other matters. The Table 8 presents a compilation of obtained results.  
 
Table 8. Compilation of the obtained results in the Agronomic Barriers category 

 
Investigated Elements 

AgronomicBarriers 
Comments 

Agronomic 

Seeds for planting There is no satisfactory distribution of seeds and 
they are not qualified and certified. 

Distributions of pluviometric stations Few pluviometric stations in the state of Bahia 

Agricultural zoning 
There are some municipalities without zoning 
due to the Northeastern states have deficiencies 
in Pluviometric Stations. 

Agronomic treats Difficulties in basic inputs for planting, 
harvesting and handling. 

Productivity 
It was registered a low productivity per hectare 
of castor and palm oil in the Northeast and in 
Bahia. 

Lack of preparation / training of farmers 
There is no specific field of work to prepare 
farmers, enabling and training them efficiently 
and effectively. 

Precarious Technical Assistance precarious by 
the cooperatives contracted by the biodiesel 
power plants 

It was registered, from the cooperatives 
contracted, low hiring technicians and 
agronomists. 

Source: Survey data collected by the authors. 
 

Finally, in, are highlighted the main points about logistics, training and qualification courses, 
government actions to promote the attraction of companies related to the field, research and 
development, among others. The Table 9 presents a compilation of the obtained results. 
 
Table 9. Compilation of the obtained results in the Technological and Infrastructural Barriers category 

 
Investigated Elements 

Technological and Infrastructural Barriers 
Comments 

Infrastruture and 
Technological 

Logistics for the distribution of seeds 
(grains) 

It lacks information about the schedule of 
cities that will be favored by the distribution 
of seeds (grains). 

Impact of road conditions 
The conditions of the roads bring impacts on 
fixed freight costs and the variable costs of 
the product. 

Government of Bahia actions–biodiesel 
group 

It was registered a mismatch between the 
secretariats government of Bahia in 
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structuring the productive chain. 

Continued investment in research in the 
State of Bahia 

It was registered a discontinuity of the 
research project on biodiesel in some 
institutions operating in the state. 

Shortage of technical courses in the area of 
biodiesel, under graduation, specialization, 
master's and doctorate in specific area 

There was no planning and priority to settle 
up courses in biofuels, biodiesel or 
renewable energies in Educational 
Institutions in Bahia. 

Research and Development It was registered a shortage of research and 
development in various areas. 

Source: Survey data collected by the authors 
 

According to the elements investigated, it was found in the research that the regulatory 
framework is one of the main tools that have hampered the entire production process from the 
producer to the consumer of biofuels, also to the strengthening of productive agents in the 
Northeast region.  

From the standpoint of public policies of the State of Bahia for the biodiesel industry, it was 
realized that no program has a well-defined strategic planning with actions, goals and 
resources for the installation of new power plants, research, distribution of supplies, technical 
assistance, rural capacity, infrastructure, among others. 

Regarding the research data, the major economic barrier is guided by the supply and demand 
of raw materials for biodiesel production, without taking into account other existing economic 
elements that have hindered the growth of biodiesel production in the Northeast and in Bahia. 

Several considerations have been raised about the agronomic barriers, and it was found the 
great importance of carrying out agricultural researches, the provision of technical assistance 
and especially the inclusion of new agricultural technologies. The moment requires 
concentrated effort to offer real solutions to the biodiesel agribusiness, mainly in the region 
and the state researched. 

The real solutions to the technological and infrastructural difficulties described in the research 
were put into question, for the purpose of execution of base works for the flow of production, 
to provide input to the research and development, among others. 

3.7. Conclusions 

In order to answer the purpose of the research, the results of the analysis will be explained.  

There is no doubt that biodiesel is a worldwide option to generate more sustainable energy. 
Beyond the environmental run, the production of this fuel from different oilseeds implies the 
need to expand the agricultural production and major potential crops to meet this new market. 

From the point of view of sustainability of the PNPB market, there are guidelines that are 
commendable, including the biodiesel production through a variety of raw materials, from an 
increased participation of cooperatives located in the regional poles and the attempt to 
promote the inclusion of family farmers in the biodiesel production chain, especially in the 
North and Northeast regions of Brazil. However, the biodiesel market in the Northeast, and in 
particular the state of Bahia, ran into a huge idle capacity found in its industrial park, a high 
market concentration, a low production of biodiesel in the Northeast due to the amount of 
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power plants installed in this region, as well as an unavailability of raw materials to meet the 
firms operating in this region. 

The family farming was included to the PNPB in order to fully meet the secular appeal of this 
segment. However, despite its inclusion in the official biodiesel program, it actually is not 
included in positive numbers.  

The truth is that some family farmers were able to take advantages with the input of biodiesel 
in several production arrangements of the PNPB, due to certain changes in the price of 
oilseeds, because of the entry of this biofuel in the fuel market in Brazil. 

However, this increase in price could not make the income of farmers to be increased 
proportionately. Secondly, the family farmers who have benefited in some way with the 
production of raw materials for the PNPB were soybean producers in the South and Midwest 
regions, according to the presented data about the acquisition of raw materials for production. 
Finally, it was noted that cooperatives are concentrated in soybean producing regions in the 
North and Northeast and these numbers are quite unsatisfactory, regarding the amount of 
farmers versus number of cooperatives. 

With regard to the obstacles, it is possible to ensure that they are many, including regulatory, 
agronomic, economic, technological and infrastructural obstacles. Thus, exemplifying: 
inconsistent federal and state taxes for the biodiesel market, the lack of standardization to 
commercialize biodiesel in auctions, low level of financing for production, research and 
development, lack of subsidies for planting by planted area in Bahia, for acquisition of 
fertilizes, lack of satisfactory distribution of certified seeds, low productivity of oilseeds per 
hectare, the poor condition of the logistics flow, shortage of research and development in 
several fields, among others. 

In practice, it is almost impossible for companies interested in producing biodiesel to enter in 
the Northeast market to be competitive within these scenarios of economic, technological, 
agronomic and regulatory uncertainties. 

Therefore, the sustainability of the PNPB in the Northeast region and in the State of Bahia is 
questionable, due to there is no point creating the regulatory mechanisms if what actually 
regulates the production and the consumption is the price, especially if it is a commodity 
(Note 6) being negotiated in the spot (Note 7) market . 

Determining prices of biodiesel and raw materials is also going against the own competitive 
market, which would not be rational. "Availability and consumer demand are the factors that 
determine the parameters of the possible or impossible" (Silva, 2008). 

Since the research is deep and specialized in several areas of knowledge, it was noted that 
there are other barriers, as well as other elements that should be examined in future 
researches. 
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Notes 
Note 1. The fiscal module is a size parameter to classify rural properties, in the formof the 
Law number 8.629, of February 25, 1993. 
Note 2. The Gross Value of Production (GVP) is a sum of the harvested production of all 
animal and plant products. This indicator represents an estimative of income generation in 
rural areas. 
Note 3. Identification established by MDA, through Decree 5.297 de 06/12/2004 which aims 
to facilitate the social strategy of PNPB: inclusion of the family farmers in the biodiesel 
productive. With the SFS, the biodiesel producer can take advantage of reduced rates of de 
PIS/PASEP and COFINS. 
Note 4. It refers to September, 2013. 
Note 5. Until March 2012, the production is linked to BrasilEcodieselIraquara, which by that 
time was acquired by Vanguard and from April 2012, it is registered with V-biodiesel, now 
belonging to Oleoplan group. 
Note 6. This term indicates, especially in international trade relations, a specific type of 
unprocessed goodor primary product of commercial importance. 
Note 7. The term "spot" is used on commodity exchanges to refer to business transacted with 
cash payment and prompt delivery of the goods, as opposed to the futures market and 
forward. The delivery here does not mean physical delivery, but the delivery of a certain 
amount of money corresponding to the amount of goods traded. An example of spot market is 
the market (castor oil, cotton) from the port of Rotterdam. 
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Capítulo 4          

 
ARTIGO 3 
 
 

BIODIESEL AND THE “SOCIAL FUEL SEAL” IN BRAZIL: FUEL OF 
SOCIAL INCLUSION?14 

 

Abstract 
In 2005, the Brazilian government started the commercial production of biodiesel through the 
implementation of the National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB). From 
that year until 2012, the country became one of the largest biodiesel producers in terms of 
volume. The present study aims to critically analyze the Social Fuel Seal (SCS) established in 
PNPB as well as lifting the scenario on the effective participation of family farming in the 
program. This work is characterized as qualitative and exploratory, whose technical 
procedures were adapted to the literature search and data collection in government agencies 
involved with the program. The survey showed the following results: i) the modification of 
the law of SCS to promote the production of biodiesel has not provided positive results for the 
North and Northeast; ii) the acquisitions of family farming performed by biodiesel plants SCS 
presented a rather uneven performance among Brazilian regions; iii) the gross income per 
family in the Northeast during the study periods were low; iv) there are discrepancies in the 
figures one of the accredited program between regions cooperatives. In summary, despite the 
advancement of inclusion of biodiesel in Brazil’s energy matrix, this work shows that the SCS 
presented a scenario contrary to what was planned by the government, ie, the more developed 
regions have benefited most. 
Keywords: biodiesel, Social Fuel Seal, social inclusion, regional development, PNPB, Brazil 
 
4.1. Introduction 

Initially, we observe that the relationship between economic and social development with the 
energy matrix are extremely complex and poorly understood. In the twentieth century, fossil 
energy, especially oil, has formed the main pillar of the global primary energy supply, 
because they are abundant and capable of various applications. Points guided to global 
warming and global unrest around the environmental issue put the energy debate in the global 
political agenda and represent hopeful opportunities for diversification of energy sources and 
new markets (Marchetti, 2012). 

                                                
14 SILVA, M. S.; FERNANDES, F. M.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T.; ROCHA, A. M.; Biodiesel and the 
“Social Fuel Seal” in Brazil: Fuel of Social Inclusion?  Journal of Agricultural Science; v. 6, n. 12, p. 212-228, 
2014. DOI: 10.5539/jas.v6n11p212 
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Renewable energy is increasingly gaining importance in the global energy scene causing 
governments, businesses and civil society to discuss the insertion and/or increase of their 
participation in their energy mix (Timilsina et al., 2013). 

The World Energy Outlook 2013 published by the International Energy Agency (IEA), is 
quite emphatic in assuring that the increase in energy demand exceptionally held by 
developing countries where population growth shows strong acceleration and the 
consumption of energy per capita, is well below the developed countries. Therefore, much 
attention is being focused on the development of public policies of the so-called BRICs 
(Brazil, Russia, India and China) with respect to the energy issue, as regards the management 
of energy resources and emissions of greenhouse gases (GHG) (IEA, 2013). 

In Brazil, a country famously known on the international scene by having a diversified energy 
matrix, the use of renewable energy sources accounted for 42.4% of its domestic energy 
supply in 2013, thanks to the use of sugarcane biomass with 15.4%; hydraulics and electricity 
with 13.8%; firewood and charcoal with 9.1%; and other renewable with 4.1% (EPE, 2013). 

In this scenario, we highlight the National Program for Production and Use of Biodiesel 
(PNPB) created in 2005 to enter and control the market of biofuel, as well as establishing a 
trajectory of reserve increases for its commercial use in the country, according to Law No. 
11.097/05, known as the “Law of Biodiesel” (Brasil, 2005a).  

The National Energy Policy Council (CNPE) anticipated in three years the goal of adding 5% 
biodiesel in diesel in 2010, where this mixture, called B5, was required by law for 2013. 
Anticipation is the great advancement and success of PNPB. In 2013, there were 2.9 billion 
liters of biodiesel consumed to a mixture of 5 % (Note 1) considered one of the largest 
producers in the world (ANP, 2014). 

The implementation of PNPB was based on economic arguments, with fluctuations in oil 
prices and the need to reduce dependence on petroleum diesel; environmental, to assist in 
reducing emissions of gases causing the greenhouse effect and social, for the opportunity to 
reduce regional inequalities (Torres el al., 2006; Quintella et al., 2009; Arent et al., 2011; 
Rathmann & Schaeffer, 2012; Souza & Seabra, 2013).  

Of the three aspects mentioned, PNPB emphasizes is the social question or the inclusion of 
family farmers in their supply chain. In this context, social inclusion was highly emphasized 
because it was expected that the PNPB should stimulate marginal and poor agricultural 
production and development areas in the country, as is the case in the North and Northeast 
(FGV, 2010; MDA, 2011a). 

Therein, the Brazilian government created an entire institutional structure for management 
and a set of actions for social advancement program to create and grant a Social Fuel Seal 
(SCS) to the biodiesel producer who enters the family farmer in production chain (Vaccaro et 
al., 2010; Watanabe et al., 2012; Bergmann et al., 2013; Nogueira & Capaz, 2013).  

Several studies on biodiesel market in Brazil are encouraging (César & Batalha, 2013; 
Alonso-Pippo et al., 2013), however, uncertainty exists as to the economic and social viability 
of the program to the extent that the studies indicated that production costs biodiesel is higher 
than the petroleum oil. It should be emphasized that the learning curve also presents some 
obstacles. Among these obstacles (Távora, 2012) comments: 
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Currently, the production of biodiesel is a cloudy scenario: more than half of the production 
capacity is idle; the country hardly exports anything biodiesel; and existing production is 
highly concentrated in soy ingredient. The social criterion is still staggering because there is a 
need to consolidate the participation of family farmers, especially with the use of a wider 
range of raw materials. Technological costs are still high because the price of biodiesel is 
higher than diesel and there are no binding targets for the use of biodiesel, which generates 
costs for society. There are tax incentives for biofuel production - all this together this implies 
implicitly allocative displacement of resources (Távora, 2012, p.7). 

However, after almost a decade since the implementation of PNPB, family farmers, especially 
those in the North and Northeast regions, still face serious problems to be included in the 
Brazilian biodiesel market (César & Batalha, 2010). 

This paper aims to critically analyze the Social Fuel Seal (SCS) implemented in PNPB as well 
as lifting the scenario on the effective participation of family farming in the program. 

4.2. Methodology 

The methodology is simply that of a formal search procedure based upon reflective thinking, 
requiring a scientific treatment. It is on track to meet the reality of its subject or to find partial 
truths (Lakatos & Marconi, 1991). The methodological approach adopted for this study 
follows the one proposed by (Gil, 2009), which considers how to approach the problem, the 
objectives and the technical procedures adopted. 

How to approach the problem of this research is characterized by a qualitative understanding 
of the context of the situation studied, enabling the capture and interpretation of phenomena 
and assign meanings to these (Lakatos & Marconi, 1991). Qualitative research is part of larger 
issues for understanding the phenomena that are taking shape as work progresses, which 
requires consultation on different sources for data collection (Gil, 2009). This work is 
characterized as qualitative and exploratory in presenting an overview of effective 
participation of family farming in PNPB, within the context of the Social Fuel Seal. 

Regarding the way to approach the problem, this research is characterized by qualitative to be 
possible to understand the context of the situation studied, enabling the capture and 
interpretation of phenomena and assign meanings to these (Marconi e Lakatos, 2008). 

Regarding the objective raised in this article, this research is exploratory due to an increasing 
familiarity with the problem raised, allowing flexibility for researchers to seek more 
knowledge on the subject in perspective (Gil, 2009). 

The technical procedures adopted in the researches classified as exploratory and qualitative 
are broad and versatile (Lakatos & Marconi, 1991). In this article the bibliographic and 
documentary surveys were used, from the consultation of articles, theses, dissertations related 
to the topic and other documents released by the institutions responsible for promoting PNPB. 

The main sources were: Ministério de Minas e Energia - MME (Ministry of Mines and 
Energy), Agência Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis - ANP (National 
Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels), Ministério do Desenvolvimento Agrário - 
MDA (Ministry of Agrarian Development), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
(Institute of Applied Economic Research), Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), 
Empresa de Pesquisa Energética - EPE (Energy Research Company), Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics). 
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4.3. Family Agriculture 

In Brazil, family farming encompasses different types of farmers with their own interests and 
strategies of organization and production, ranging from poor rural establishments using 
antiquated food production methods, to establishments with a high level of organization, with 
access to infrastructure and technology and sometimes related to agribusiness (Buainain, 
2007).  

Given this diversity, Law No. 11,326 of July 24, 2006 classifies the Brazilian family farming 
by taking into consideration the basic conditions of the production process for funding 
purposes. Thus, the family farmer is one who practices activities in rural areas, while meeting 
the following requirements: (i) does not hold in any capacity greater than 4 (four) fiscal 
modules area; (ii) uses mostly hand labor of its own family in the economic activities of 
establishment or undertaking; (iii) has predominantly originated household income linked to 
the property itself or economic development activities; and (iv) directs its establishment or 
undertaking within the family (Brasil, 2006).  

Based on data from the last agricultural census (IBGE, 2010), Table 1 summarizes the 
distribution of establishments from family farms in five regions of Brazil. 
 
Table 1. Establishments of Family Farming - Brazil 

Category Number of Establishments Distribution % 
Distribution of Establishments 

Region Absolute % 

Family Farming 4,367,902 84.4% 

Northeast 2,187,295 50 
South 849,997 19 

Southeast 699,978 16 
North 413,101 10 

Midwest 217,531 5 

Source: Own elaboration based on: (IBGE, 2010). 
 

In Table 1 is observed that the family farm is 84.40% of total farms, in contrast to 15.60% 
being commercial agriculture. Half of these establishments are located in the Brazilian 
Northeast, making this region an early implementation focus of the PNPB in regards to the 
opening of a workstation and improving the income of farmers. 

4.4. General Aspects of Biodiesel Market in Brazil 

Biodiesel is a biofuel derived from biomass that can be used alone or mixed with diesel and 
other equipment without requiring that they change engines. In chemical terms, it is a mixture 
of alkyl esters of fatty acids can be produced from oils extracted from plant and animal fats or 
waste (Pintom et al., 2005; Ramos et al., 2011; NBB, 2014).  

Brazil has a variety of oil with the possibility of extracting oils for biodiesel production on a 
large scale, ranging from traditional crops such as soybean (Glycinemax. L.), palm oil 
(Elaeisguineensis), castor (Ricinuscommunis), cotton (Gossypiumhirsutum), sunflower 
(Helianthusannuus L.) and peanut (Arachishypogaea L.), to alternative crops such as canola 
(Brassicanapus L. var. oleifera), jatropha (Jatrophacurcas) and babassu 
(Orbygniabarbosiana). Besides the beef tallow and other animal fats and residual origin 
(Silva, 2008; Padula et al., 2012).  
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The roots of biodiesel in the world are linked to the invention of the engine with compression 
ignition, and produced by the German engineer Rudolf Christian Karl Diesel in the nineteenth 
century. Between 1930 and 1940, and during the Second World War, vegetable oils were used 
in engines with compression ignition (Altin et al., 2001; Karakosta et al., 2013).  

Brazil, for political and economic reasons as well as technological issues, invested in the 
development of alcohol (ethanol) as an alternative to oil. The National (Pro - Alcohol) 
Ethanol Program was launched in 1975 with the purpose of production of anhydrous alcohol 
to be incorporated into gasoline. 

In 1980, the National Program for Vegetable Oils for Energy Purposes (PRO - OIL) was 
launched whose goal was the replacement of 30% mineral diesel anchored in the production 
of oil. However, the program did not take off, and the government in the same period 
launched the National Renewable Energy Alternatives Program of Plant Origin (OVEG), 
which aimed to demonstrate the technical and economic feasibility of using vegetable oils in 
diesel cycle engine (NAE, 2005).  

In 1984, the Brazilian government launched the program called Dendiesel. The program faced 
several difficulties with respect to its operation, even with the decline in oil prices during the 
80s, biodiesel had not taken off, because the macroeconomic environment was driven mainly 
by tax issues with little government incentive to provide resources to an incipient project.  

In 2002, the Ministry of Science and Technology (MCT), launched the Brazilian Biofuels 
Program (PROBIODIESEL) and was without a doubt the start of the regulatory framework of 
the Brazilian biodiesel. This program was a reflection of a complex work accomplished by the 
National Biofuels Network (GNI), with approximately thirty (30) organizations and large-
sized institutions directly involved in the program. The main points of the program were: i) 
reduce the dependence of oil products; ii) the creation of new markets for other crops; iii) the 
increase in global demand for alternative fuels and; iv) the reduction of GHG emissions. 

In 2005, through Law No. 11.097/2005, PNPB was born which became the official program 
for the purpose of investing heavily in the exploitation of their potential for the production of 
biodiesel. From the beginning of the program, there has been a consolidation of the biofuel 
market with an installed capacity of 7,504 m³/year in 2013 (Figure 1), placing it among the 
largest producers of biodiesel (MME, 2014a).  

In January 2014, Brazil operated 58 commercial units, whose 45 units of SCS plants. These 
plants were idle for 61 % of its installed capacity potential in 2013 (Figure 1) (MME, 2014a). 
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Figure 1. Installed Capacity and Production of Biodiesel Production in Brazil 

Source: Own elaboration based on: (MME, 2014a). 
 

It is observed that from 2005 to 2013 there was an increase in the production of biodiesel, 
because of regulations establishing the percentage of biodiesel blend with mineral diesel in 
Brazil. From 2005 to 2007, the authorized percentage was 2%, which became mandatory for 
producers of biodiesel and holders of the Social Fuel Seal in 2008. Since then, three other 
increases in the percentages of mixtures were made: 3% in 2008 4% in 2009 and 5% in 2010 
(ANP, 2012).  

The continuous increase in percentage mixing anticipated goal of mandatory B5 in three years 
(2013 to 2010), which demonstrates the rapid growth of the biodiesel market in Brazil 
following the launch of PNPB years. Only in the last three years, the average production was 
2.7 billion liters/year. 

With regard to raw materials used in the production of biodiesel, accumulated until November 
2013 data showed that soybean oil led with 73.30 % followed by 20.50% with tallow, cotton 
and other materials 2.30% materials with 3.9% (MME, 2014a). 

The average regional production of biodiesel in 2013 showed the following distribution 
(Figure 2). Biodiesel production in Brazil is concentrated in the South, Southeast and 
Midwest where there are the highest production of soybeans and has the largest cattle herd of 
the country regions. The three together account for over 90% of all production of biodiesel 
and poorest regions (North and Northeast) has only 9.4% together (MME, 2014a): 
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Figure 2. Regional average biodiesel production in Brazil in 2013 

Source: Own elaboration based on: (MME, 2014a). 
 

4.5. Results and Discussion 

4.5.1 Social Fuel Seal 

The Decree 5.297, of December 6, 2004 provided the definitions of “biodiesel”, “producer or 
importer of biodiesel” and the institution of SCS, an identification given to biodiesel producer 
which gives it the status of a promoter of social inclusion of family farmers by enabling them 
to participate in the national fuel market by providing raw materials for the production of 
biodiesel (Brasil, 2004). 

Among the advantages of the SCS are: decreased rates of federal taxes and the Social 
Integration Program Training Program the Public Service (PIS/PASEP) as well as the 
Contribution to Social Security Financing (COFINS), varying according to the raw materials 
purchased and region; commercial financing and incentives; and ensuring participation in 
larger batches of auctions organized by the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural 
Gas and Biofuels (ANP), which joins biodiesel producers, refiners and distributors, who buy 
this biofuel blend it with diesel fuel oil. 

In contrast, a biodiesel plant assumes the obligation to purchase a minimum percentage of raw 
material from family farmer in the year biodiesel production; sign in advance of purchase and 
sale contracts with family farmers or their cooperatives or associations; and ensure training 
and technical assistance to family farmers agreed. All these procedures are regulated by 
Ministry of Agrarian Development (MDA) through Normative Instruction (IN) or Ordinances 
(Abreu, 2013). 

From 2005 to 2012, four guideline-instruments were launched for granting, maintaining and 
using the SCS instruments: the Normative Instruction (IN) No. 01/2005, No. 01/2009 and No. 
01/2011 and Decree No. 60/2012, currently in force (MDA, 2005; MDA, 2009; MDA, 2011b; 
MDA, 2012). 

The first legal instrument regulating the SCS, IN No. 01 /2005, which prevailed for four years 
in the phases of the blends B2 and B3. The second, IN No. 01/2009, began with the obligatory 
B4 in 2009 and ended in 2012 with the institution of B5. 
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The differential, IN No. 01/2009, was the change in percentage for the purchase of raw 
materials from family farmers towards the production of biodiesel (Table 2). For the 
Northeast, Southeast and South regions, the percentage is at least 30% of acquisitions 
(previously 50%). As for the North and Midwest, this value was 10% for the crop year 
2009/2010. In the 2010/2011 season, rose to 15%. 

In June 2011, the MDA issued a Normative Instruction No. 01, which retained the same 
mandatory percentage of procurement of raw materials for each region, however, regulates 
the requirements for obtaining and sustaining the SCS and the participation of cooperatives in 
agricultural activities linked to family farmers as suppliers of raw materials for the production 
of biodiesel. 
 
Table 2. Minimum Percentage required to purchase raw materials from family farmers by Region 

Regions 
IN nº 01/2005  IN nº 01/2009 and IN nº 01/2011  Ordinance nº 60 /2012 

Initial Proposal  Harvest 
2009/2010 

Harvest 
2010/2011 

Harvest 
2011/2012 

 Harvest 
2012/2013 

Harvest 
2013/2014 

North 10%  
10% 15% 

 
15% 15% 

Midwest 10%   
Northeast 50%  

30% 
 

30% 30% 
Southeast 30%   

South 30%   35% 40% 

Source: Own elaboration based on: (MDA, 2005; MDA, 2009; MDA, 2011b; MDA, 2012). 
 

In September 2012, the government published the new and current Ordinance No. 60 of 
06/09/2012, which was drawn up through consultation with those involved in the biodiesel 
production chain. This ordinance, the changes in the percentages for the acquisition of raw 
materials were restricted to the South, this to encourage the purchase of soybeans and canola 
produced in this region (MDA, 2013a). 

The new percentage distribution impairs the Northeast and benefits, for example, the 
Midwest, holder of soybean production region and South that have a cooperative organization 
structure and well-organized. 

Also with respect to minimum percentage of acquisition, it was found that the eight plants 
installed in the Northeast, only three (two in the State of Bahia and one in Ceará State) remain 
in operation, and reach the target of 30% of purchases of raw materials from family farms 
established for the region through cooperative contracts with the South region. 

These plants also buy castor and palm from cooperatives and northeastern farmers in order to 
keep the SCS. Because they are not required to produce biodiesel oil with these, they are 
resold and the value obtained is directed to the purchase of soybeans. 

It can be stated that, from an economic standpoint, the northeastern mills are correct, for the 
production of biodiesel from castor oil and palm oil could derail the deal, since these oil 
prices in the international market are more attractive. 

Overall, it makes no difference to the Northeastern family farmer if the production of oilseeds 
is being designed for other markets. What really matters in this logic is the PNPB being able 
to generate employment and supplement the income of farmers in this region. 
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This perspective is based on the premise that much of the supply of oilseeds for biodiesel 
production would come from family farms, especially through the production of castor and 
palm oil in the Northeast (MDA, 2014). However, what we see is that most acquisitions of oil 
is from family farmer of the South and Midwest (MME, 2013a).  

Vedana (2008) has questioned this. According to him it depends on the size and location of 
the plant and often the Social Fuel Seal is not recommended. The reason is due to the high 
cost in meeting the legal requirements for starting a program next to small family farmers in 
these poorer regions with the cultural and social characteristics of farmers. The high cost of 
technical assistance to small farmers requires large-scale biodiesel production. This means 
that once again the government transfers the responsibility of public policies to the private 
sector (private companies), demonstrating that the government is moving away from its 
actions with regard to technical assistance, extension, distribution of seeds and utensils, the 
liberalization of finance, and many others. 

The Institute of Applied Economic Research - IPEA (2012) conducted a review and upheld 
that the SCS has not complied with the guidelines and goals for which it was established, it 
observed a weak social integration with failures in the objectives and goals in the Northand 
semiarid Northeast, and on the other hand, almost no short-term alternative to soy, has 
generated low impact on regional development. 

At this point, it is noteworthy to mention that soy maintained its superiority both in respect to 
raw materials used for biodiesel production, as in purchases from family farmers, providing 
somewhere around 95% of the total amount (MDA, 2011a). Then, the small share of other oil 
acquisitions in the matrix of family farming caused a model of regional participation within 
quite different from planned PNPB. 

The North, Northeast and other Brazilian semiarid regions, that supposedly would focus on 
social inclusion, were hardly ready to produce sufficient raw materials for the production of 
biodiesel, making the goals of purchasing raw materials from family farmers in these regions 
unmet (Machado, 2012). 

Thus, commercial production in North and Northeast is forced to make contracts with 
cooperatives in the South and Southeast of Brazil, demonstrating that PNPB produced a 
model that operates polemically outside the logical of what was planned, with widely 
divergent results not only on data but especially because of the inability in governance of the 
program. 

4.5.2 Tax model Disputes of Biodiesel in Brazil 

To boost the participation of family farmers in the biodiesel market and the implementation of 
the SCS, the Brazilian government granted differentiated tax rates: PIS/COFINS and PASEP 
for each type of supplier of raw materials employed by the biodiesel producer, whereas lower 
incidence of taxes occurred in purchased inputs of family farming (Brasil, 2005a). 

Within this context, a differentiation of the PIS/COFINS and PASEP for raw materials 
derived from established farmers in the poorest regions of Brazil (Table 3) was also 
established. 

At first, castor and palm produced in the North, Northeast and semiarid regions have 
benefited from Decree No. 5.297/04 and No. 5.457/05 (Brasil, 2004; Brasil, 2005b). 
However, other oilseeds produced by family farmers as sunflower, peanut, cotton and jatropha 
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have not benefited from these grants, applying to them the general rule of the program (case 1 
of Table 3). 

After three years with the Decree No. 6.458, of May 14, 2008 (Brasil, 2008), altered art. 4 of 
Decree No. 5.297, reducing to zero the PIS/COFINS and PASEP for all oilseeds grown by 
farmers under National Family Agriculture Program (PRONAF) in regions of Northeast, 
North and Semiarid. 

In 2012, the government changed again taxation with Decree No. 7.768 of June 27, 2012 
(Brasil, 2012), reducing by 16.84% the values of PIS/COFINS and PASEP, which was R$ 
70.03 going to be R$ 58.24 per cubic meter of biodiesel, for purchases of raw materials 
originating from regions of the South, Southeast and Midwest (case 3 in Table 3) family 
farmers. This means, once more an incentive for these regions, given that they are the largest 
producers of raw materials and also biodiesel production, and consequently the Northeast, 
North and Semi-arid regions will be increasingly less attractive and less competitive. 

With these new decrees the government tries to raise the “mix” of oil to produce biodiesel 

(Note 2) without making it clear what the best oilseed in many ways, given that soy is 
currently the best option in the short to medium term, although there is possibility of 
generating a high degree of instability in the biodiesel industry, for economic, strategic and 
environmental reasons, particularly for the poorest regions of Brazil. 

What is being questioned regarding their applicability is the government’s attempt to reorder 
their guidelines of the regulatory framework of biodiesel. However, they are not included 
again in the processing of tax reductions other raw materials for the production of biodiesel , 
such as animal tallow and waste oils and fats (OGR), fixing their framing in general rule (case 
1 of Table 3) , that is, the lowest tax incentive. 
 
Table 3. Federal taxes on biodiesel as Decree No. 6458/2008 as amended by Decree No. 7,768 of June 27, 2012 

Biodiesel Base 
Base Reduction coefficient of PIS/PASEP and COFINS 

Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 

  Special Regime Rule General Castor, Palma 
N, NE, SA 

PRONAF 
Family Farming 

Family Farming 
N, NE, SA 
PRONAF 

Reduction 
Coefficient 0.000 0.000 0.6763 0.775 0.896 1.000 

 Rate (%) Value R$/m3 Value R$/m3 Value R$/m3 Value R$/m3 Value R$/m3 
PIS/PASEP 6.15 120.14 38.90 22.48 10.39 0.00 

COFINS 28.32 553.19 179.10 103.51 47.85 0.00 
TOTAL 34.47 673.33 218.00 125.99 58.24 0.00 

Source: (Brasil, 2004, Brasil, 2005a, Brasil, 2005b, Brasil, 2008, Brasil, 2012). 
Notes: 1) Adapted according to Decrees 5.297/04, No. 5.457/05, No. 6.458/08 and amended by Decree No. 
7,768 of June 27, 2012 (Note 3) (emphasis added); 2) Quote of the U.S. dollar: R$ 1.00 is equivalent to US$ 2.21 
(on 14/05/2014, retrieved from http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar). 
 

Cases 2-4 (Table 3) refer to the type of raw materials, and the framework regions of the 
farmer. Nowadays, biodiesel plants are virtually unable to stay in Case 4, as well as not 
having raw materials in the regions established in the decree, the three biodiesel plants 
installed in the Northeast are making purchase contracts with other Brazilian regions, between 
them the South, Southeast and Midwest. 

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar).
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The PNPB emphasizes the importance of participation of family farmers, social inclusion, 
with the possibility of improvement in the socioeconomic indicators. However, the North and 
Northeast region currently accounts for about 6% and 3% of the installed power plants and 
6.6% and 2.8% of the total biodiesel production in the country (MME, 2014a). In this 
situation, it is important to note that the SCS has provided certain guidance to the interests of 
the agro industrial complex of other regions and other sectors of the vegetable oil industry and 
animal fat than the interests of family farmers, because the biodiesel market is almost vertical 
for the complex of soy and animal tallow (IPEA, 2012). 

At present, the South region corresponds to 35% of installed power plants and 39.1% of all 
biodiesel production in Brazil (MME, 2014a). Therefore, to the South the applicability of the 
SCS needs to be re-thought, because farmers produce soybeans in this region for a few 
decades. This means that they were already included before PNPB therefore the SCS with or 
without these farmers would be producing anyway. What really happened was only a 
formalization of the purchase of the raw material (soybean) formalized contracts with the mill 
and farmer (or cooperative) as a mandatory instrument PNPB. 

The regions of the Midwest and Southeast, correspond to 44% and 12% of the installed plants 
and 41.2% and 10.3% of the regional production of biodiesel, respectively (MME, 2014a). 
This shows that the SCS favored these regions, due to economic, agronomic, infrastructure 
scenario and an enabling regulatory framework for the implementation of the industrial plant 
in these regions. 

4.5.3 Social Inclusion Seal Fuel Social in Brazil 

The results of industrial PNPB have reached the required volume of biodiesel to diesel mix in 
recent years. In relation to the SCS data from both the social side as the distributive, the 
results are not encouraging. The quantity of contracted farmers effectively to provide raw 
materials was below the initial target set by the government, which was to include 200,000 
families (Repórter Brasil, 2010). 

That is because in the early PNPB, family farmers have struggled to integrate into the 
biodiesel production chain, due to targeting of public policies for the integration of these 
farmers. Many of them, especially those in the North and Northeast regions, had never been 
invited to participate in an agribusiness production chain with regulation by law. In other 
words, it is the first time in the history of the agricultural economy of Brazil that an agent of 
the production chain must take part of the negotiation, the family farmer. The insertion took 
place in a gradual manner and with support from the Federal Government through regulatory 
instruments such as SCS and easier access to credit lines PRONAF (MDA, 2011a). 

The major bottlenecks this program encountered were the size of farms and the multifaceted 
nature of the product mix produced by these farmers. Their livelihood has become a limiting 
factor for entry on the supply chain, which a priori requires large tracts of land and use of 
sophisticated technologies to ensure scale and production efficiency. Some data presented 
below corroborate this position. 

Between the years 2005-2010, the number of family farming establishments reached 100,371 
or 50% of the target set by the federal government in the first five years of the PNPB. In 2011, 
there was an increase of 3.91% in the number of establishments, reaching 104,295, but a fall 
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of 11.15% in 2012 meant that the number of establishments benefited 7.67 % for 92,673 
stores (MDA, 2011a; MDA, 2013b). 

As the distribution of family farmers contracted to supply raw materials for the Brazilian 
region, it was observed that at the beginning of PNPB 97.87% of these were located in the 
Northeast, but this percentage has been falling consistently reaching 61.70% in 2008 
(beginning of the mandatory B2) and 27.30% in 2012. Already the South region showed 
strong growth and has consolidated the national leadership of farmers entered into PNPB to 
leave 0% to 31.47% and 65.30 % in same period observed (MDA, 2011a; MME, 2013b). 

It is worth mentioning that in the North the program is a total failure of farmer inclusion. 
Figure 3 shows the evolution of the number of establishments in the family farming region of 
Brazil. The fragility of the SCS has been confirmed with this diagnosis and data. 
 

 
Figure 3. Evolution of the number of establishments in the participating family farms PNPB by Region, 

2005-2012 
Source: Own elaboration based on: (MDA, 2011a; MDA, 2013b; MME, 2013b). 
 

Thus, this data demonstrates that despite various federal decrees modifying tax rates for the 
production of biodiesel in an attempt to reorder the participation of farmers, there is proof that 
the regions should increase the participation of family farmers who have not worked with the 
PNPB - expected effects. 

Below, we find the main results of family farming in PNPB regarding cooperatives, 
procurement of raw materials and gross income per family is analyzed, based on the report 
prepared by (MDA, 2011a) entitled "National Program for Production and Use of Biodiesel: 
social inclusion and territorial development" and the latest results released by the MME and 
MDA between April and August 2013. 

4.5.4 Cooperative Purchases of Raw Materials and Income of Farmers in PNPB 

Cooperatives play an important role in overcoming the economic, agricultural, technological 
and infrastructure bottlenecks, and qualify, train and give necessary conditions for farmers to 
participate effectively PNPB. However, the capacity of the organization in the form of 
cooperatives is still a great challenge among farmers, especially in the Northeast. 
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So PNPB sought to increase the various institutional arrangements through cooperatives in 
order to achieve better and better results with the purpose of obtaining a number of 
advantages in terms of production scale, lower costs, improved logistics, access to various 
inputs, technologies and investments. Imposed on cooperatives, small farmers, a priori, would 
reduce the risks inherent in the activities and increase their bargaining power in transactions 
with biodiesel plants (MDA, 2013b). 

Moreover, access to government programs like the National School Feeding Program 
(PNAE), Food Acquisition Program (PAA) and Technical Assistance and Rural Extension 
would be facilitated. 

The number of cooperatives of family farming in Brazil contracted under PNPB has increased 
in the period from the beginning of the program. In 2006 there were only four cooperatives in 
2008 rose to 20 (twenty) and in 2012 this number accounted for 74 (seventy-four) units 
(MDA, 2013b; MME, 2013b). 

It can be stated that the participation of agricultural cooperatives in dialogue with the 
biodiesel plants is not harmful to PNPB, on the contrary, it proves to be very important. A 
clear example is the marketing of raw materials for biodiesel plants through cooperatives, 
representing R$ 1,680.34 billion or 80 % of the whole amount purchased in 2012 against 
70%, 68% and 31% in the years 2010, 2009 and 2008, respectively (MDA, 2013b; MME, 
2013b). 

It was observed that in 2012, 52 cooperatives were located in the Southern region, given that 
this region has a tradition of cooperatives linked to family farming. It is no coincidence that 
85 % of the volume of raw materials from family farmers sold to producers of biodiesel are 
marketed through cooperatives (MDA, 2013b; MME, 2013b). 

With PNPB incentives, the Northeast region, with little tradition in cooperatives, excelled on 
the national scene until 2010 with the creation of 10 cooperatives to assist in the creation of 
lean production systems for growing oilseeds; diffusion of technology and inputs; 
improvement in technical assistance and ; marketing of the crop (MDA, 2013b; MME, 
2013b). 

However, in 2012 only 6 projects were still in the program, representing a reduction of about 
40%, which could increasingly undermine the bargaining power of farmers in that region 
(Figure 4). 
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Figure 4. Number of Family Farming cooperatives in PNPB in 2008-2012 

Source: Own elaboration based on: (MDA, 2011a; MDA, 2013b; MME, 2013b). 
 

The figures are not equitable among other Brazilian regions and, secondly, to generate the 
increase in the percentage of purchase of raw materials from the South, which has the largest 
number of cooperatives, tends to weaken the opportunity for diversification of other raw 
materials for PNPB. This scenario is being modifying since the time when the government 
decreases the rates of federal taxes (Decree No. 7,768 of June 27, 2012) and driving more and 
more increasing agents in the South and Midwest. 

When comparing the number of farmers in the Northeast with the number of cooperatives 
Brazilian regions, it is concluded that the Northeast needs more power cooperatives to 
equitably distribute the production in the various areas of the region by presenting a series of 
bottlenecks, such as: i) lack of tradition of family farming with the cooperative; ii) lack of 
public policies (federal, state and municipal) to live with drought; iii) lack of technical 
training; iv) low education; v) lack of an entrepreneurial culture. 

With respect to purchases of raw materials originating from family farming enterprises 
possessing the Social Fuel Seal, a rather uneven performance among Brazilian regions is 
presented. 

In 2012 the company acquired the family farm, in every country, R$ 2,110.42 billion (Figure 
5). Of this total, R$ 2,010.52 billion were purchased in the South and Midwest, thus the two 
regions snapped up 95.25% of the total resource available. 
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Figure 5. Procurement (millions of reais) family farm from 2008 to 2012 in Brazil 

Source: Own elaboration based on: (MDA, 2011a; MDA, 2013b; MME, 2013b). 
Note: 1) Quote of the U.S. dollar: R$ 1.00 is equivalent to US$ 2.21 (on 14/05/2013, Retrieved from 
http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar). 
 

In contrast, the Northern region had a negligible growth between 2010 and 2012 and the 
Northeast was the one with the worst scenario since the beginning of the program (Figure 6) 
with only 0.03% or equivalent to only R$ 540.00 acquisitions/year (equivalent to US$ 
244/year), demonstrating that despite the amendment of Decree No. 6,458, of May 14, 2008 
which reduced to zero the PIS / PASEP and COFINS, the North and Northeast regions have 
failed, clearly demonstrating the fragility of the SCS that aimed to increase production in 
these poorer regions and reduce regional disparities . On the other hand, there are the South 
and Midwest regions continually increasing their stakes in the biodiesel market, as shown in 
Figure 6. 
 

 
Figure 6. Comparative Index of the evolution of the volumes of purchases of raw materials of the South, 

Northeast and Midwest regions (base year 2008) 
Source: Own elaboration based on: (MDA, 2013b). 

http://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar).
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For this situation it is clear that the SCS had distorted their purpose as they are not reaching 
farmers in the North and Northeast regions by simply reflect in the figures. 

With respect to revenue earned by farmers from selling raw materials, despite efforts to enter 
these farmers PNPB, the same have been facing problems related to the production of oil in 
the Northeast since 2009, becoming a reflection of disappointment PNPB this region. The 
average annual income of a family of farmers was a failure in 2011 and 2012, corresponding 
respectively to 1.37% and 0.09% of the national average income, estimated at R$ 22,770.00. 
Figure 7 provides a comparison between the average national income and its corresponding 
percentage in the five Brazilian regions (MDA, 2013b; MME, 2013b). 
 

 
Figure 7. Average revenue per family in Brazil - PNPB (R$/household/year) 

Source: Own elaboration based on: (MDA, 2011a; MDA, 2013b; MME, 2013b). 
 

The gross income per family in family agriculture, expressed in R$/year, demonstrates once 
again that the Northeast suffers from the results of PNPB and has the lowest annual revenue 
from all regions. In 2012 the gross household income was R$ 20.00 per year. This means a 
little more than one dollar per month , far below the World Bank uses to express the people 
who are in extreme poverty line (U.S. $ 1 per day per person) and the poverty line (U.S. $ 2 
per person per day) (Loureiro, 2009). 

It is worth noting that more than 40% farmers are inserted in the Northeast region, which 
proves that these farmers are not being benefited with PNPB. Since the program began billing 
for family farmers has always been very small, but in 2012 reached the lowest level, as shown 
in Figure 8. 

On the other hand, the Northern region had the best leverage with respect to other regions. 
The positive result in the North is reflective of the amount of biodiesel produced by the 
inserted amount of family farmers, i.e. the northern region have only 60 farmers in PNPB in 
2012. 
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Figure 8. Evolution of Income Index (base year 2008) 

Source: Own elaboration based on: (MDA, 2011a; MDA, 2013b; MME, 2013b). 
 

In evaluating the MDA (2013b) the North, despite the small number of participating families, 
has received incentives for family inclusion through the creation of Sustainable Palm Oil 
Program, which created a new dynamic for social inclusion and relationships with industry. 
Currently, there are about 60 families planting palm (palm oil) for oil and more than R$ 40 
million is for through the National Family Agriculture Program (PRONAF) for funding. The 
design of the palm (palm oil) is the government's response and the biodiesel production chain 
to encourage the North to develop (MDA, 2013b). 

4.6. Conclusions 

The facts and data presented question many aspects of sustainability of PNPB because, from 
the beginning, the program sought to reconcile economic, environmental and especially social 
issues. This search led to the actors involved in the production chain could institutionalize the 
program, influenced by his standards, by politics, supply, by organizations of institutions, 
among others. In any case, they were all taken to comply with legal legislation regarding 
program goals in percentage terms, but the data of the benefits of PNPB with respect to the 
desires of farmers are fairly questioned, in particular the values of oilseed production, the 
acquisition of raw materials, the number of cooperatives and productivity in the North and 
Northeast regions. 

Based on the above, the research showed the following results: the changes of the law of SCS 
to promote production did not provide positive results for the North and Northeast: i) the 
acquisitions of family farming by companies who performed the SCS had a rather uneven 
performance among Brazilian regions; ii) the gross income per family in the Northeast during 
the study periods were very low; iii) despite increases in the number of cooperatives 
decreased units in the Northeast region. 

Politically, the goal of the SCS was to make possible the production of oil, increase income 
and active participation of the poor farmers as crucial to the success or failure of PNPB factor. 
However, this study concludes that despite various modifications in the rate of federal taxes 
SCS to foster PNPB in the poorest regions, the results favored the more developed regions 
and yet the farmers in the most deprived areas not heavily attended, so do not was successful. 
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For a general consideration, it is not the number of families included in the program who will 
claim that the PNPB will be a success, but the location of this inclusion, quality of services 
and the resources used to promote this chain. To solve the various bottlenecks of the program 
they will need to review the foundations of the program and verify that the PNPB really is 
available for family farms or in the service of intensive agriculture. 
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where the letter B means Blend (mixture) and the letter x represents the percentage of 
biodiesel was blended with mineral diesel. 
Note 2. See case 3 in Decree 6458 and its amendments 
Note 3. Art. 4 - The coefficients of differentiated reduction of PIS/COFINS and PASEP 
provided for in § 1 of Art. 5 of Law No. 11,116, 2005, shall be as follows:  
I - R$ 22.48 (twenty-two dollars and forty-eight cents) and R$ 103.51 (one hundred and three 
reais and fifty-one cents), respectively, per cubic meter of biodiesel made from castor beans 
or fruit , seed or nut palm grown in the north and northeast and semiarid.  
II - R$ 10.39 (ten dollars and thirty nine cents) and R$ 47.85 (forty-seven reais and eighty-
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family farmer framed in PRONAF. 
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Capítulo 5          

 
 
ARTIGO 4 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM INSTRUMENTO ANALÍTICO PARA 
DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA 

DO BIODIESEL NO ESTADO DA BAHIA15 
 
 

DEVELOPMENT OF AN ANALYTICAL TOOL FOR 
COMPETITIVENESS DIAGNOSIS OF BIODIESEL PRODUCTION 

CHAIN IN THE STATE OF BAHIA 
 
 
 
RESUMO 
 
O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) inova ao definir a 
obrigatoriedade da inclusão dos agricultores familiares na cadeia de comercialização do 
biodiesel no Brasil. Diante do constante crescimento do mercado do biodiesel brasileiro, as 
cadeias produtivas do Estado da Bahia vêm se organizando para atender às demandas relativas 
ao volume de matérias-primas, bem como à qualidade do produto final comercializado. Na 
Bahia, os diversos agentes econômicos encaram os desafios inerentes à dinâmica regional 
com várias dificuldades socioeconômicas e ambientais que comprometem a competitividade 
do setor. Assim, o estudo visa a desenvolver um instrumento analítico de competitividade 
para a Cadeia Produtiva do Biodiesel na Bahia, no intuito de atender aos diversos elos da 
cadeia produtiva, mais voltado às problemáticas cotidianas da sua realidade local ou regional. 
Esta pesquisa baseia-se em informações coletadas em trabalhos prévios sobre biodiesel, 
cadeia produtiva, modelos de diagnóstico de competitividade e entrevistas realizadas em 
amostra intencional de dezesseis atores-chave da cadeia (instituições, usinas, cooperativas, 
esmagadoras, consultores e pesquisadores). Almeja-se que qualquer cadeia produtiva do 
biodiesel a ser pesquisada poderá aplicar este instrumento, possibilitando que os agentes de 
mercado envolvidos possam inserir-se com sucesso na nova dinâmica competitiva. Destarte, 
esta pesquisa, além de ser coerente com a perspectiva acadêmica, será uma ferramenta útil 
para todos os agentes da cadeia produtiva. 
 
Palavras-chave: Biodiesel, Cadeia produtiva, competitividade, instrumento analítico, Bahia. 
                                                
15 SILVA, M. S.; TEIXEIRA, F. L. C.; TORRES, E. T. Desenvolvimento de um Instrumento Analítico para 
Diagnóstico de Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel no Estado da Bahia. Business and 
Management Review, v. 4, n. 9, 2015 
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ABSTRACT 
 
The National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB) innovates by defining the 
mandatory inclusion of family farmers in the biodiesel supply chain in Brazil.Given the 
constant growth in the the Brazilian biodiesel market, the productive chains of Bahia state 
have been organizing to meet the demand regarding the volume of raw materials,as well as 
the quality of the final product sold. In Bahia, the various economic agents face the challenges 
of regional dynamics with several socio-economic and environmental problems that 
compromise the sector's competitiveness. Thus, the study aims to develop an analytical tool of 
competitiveness for the Production Chain of Biodiesel in Bahia, in order to meet the various 
links in the production chain, more focused to their daily problems of their local or regional 
reality. It is Ibased on information collected in previous studies on biodiesel production chain, 
competitiveness diagnostic models, and in interviews conducted in an intentional sample of 
sixteen key chain actors (institutions, mills, cooperatives, overwhelming, consultants and 
researchers) .The aim is that any production chain of biodiesel to be searched can apply this 
tool, enabling market players involved can be inserted successfully in the new competitive 
environment. Hence, this research in addition to being consistent with the academic 
perspective, will be a useful tool for all the supply chain agents. 
 
Keywords: Biodiesel production chain, competitiveness, analytical tool, Bahia. 

 

5.1 Introdução 

O Brasil, na área de biocombustíveis, é uma grande referência a nível mundial. O etanol e o 
biodiesel representam grandes oportunidades estratégicas e comerciais. Com relação à 
comercialização de biodiesel, o Brasil tem um Programa Nacional de Produção de Uso e 
Produção de Biodiesel (PNPB) que é o único no mundo com um viés para a inclusão, na 
medida em que obriga as usinas de biodiesel a comprar as matérias-primas dos agricultores 
familiares, com a possibilidade de induzir cadeias de produção de energia aliadas ao 
desenvolvimento regional.  

Além dos ganhos socioeconômicos em um mercado emergente das energias alternativas, há o 
apelo aos problemas ambientais e às mudanças climáticas que justificam as políticas públicas 
e os enormes investimentos nesse sentido. Isso pode ser explicado pelo motivo de, no mundo 
inteiro, os biocombustíveis estão sendo produzidos sob fortes marcos regulatórios específicos 
e com regimes de reduções, e até de isenções fiscais, na sua cadeia produtiva e de suprimentos 
(SCHAEFFER, 2012; GARRETT, 2013). 

Dentro dessa perspectiva e segundo a visão de Cesar e Batalha (2011), ao idealizar que o 
biodiesel se firmará como um novo mercado, será preciso que sejam considerados vários 
elementos de extrema importância para a análise da sua competitividade. A permanência de 
determinado segmento estará atrelada a determinados padrões mínimos de competitividade, o 
que envolve não somente o manejo adequado, mas também as questões de ordem técnica, 
particularmente a aptidão produtiva de cada estabelecimento. Desse modo, tão importante 
quanto enxergar o programa federal como um propulsor de inclusão social é reconhecer, de 
fato, a existência de problemas técnicos e de gestão em todo o seu elo da cadeia. 
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O Estado da Bahia, na sua essência, apresenta vários fatores de competitividade para a 
produção de biodiesel (CARNEIRO, 2005; SICM, 2012): i)possui uma localização estratégica 
entre as regiões Sul/Sudeste e Norte/Nordeste do Brasil; ii)disponibilidade de áreas agrícolas 
com condições edafoclimáticas; iii) diversidade de culturas aptas à produção de biodiesel; iv) 
experiência estadual na produção de óleos vegetais; v) capacidade instalada de Pesquisa & 
Desenvolvimento; v) programas de fomento para o setor energético; vi) em curso a existência 
de dois grandes projetos estruturantes: o Porto Sul e a Ferrovia Oeste-Leste. São grandes 
complexos logístico-produtivos no eixo Oeste-Sul da Bahia, com Porto off shore, Polo 
industrial e a Ferrovia Oeste-Leste, integrando o Sudoeste da Bahia ao Centro-Oeste 
brasileiro, regiões ricas em grãos e em minérios. 

Além disso, a Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração da Bahia (SICM, 2012) destaca 
a seguinte previsão de investimentos privados no Estado: 

 
Até 2016, temos uma previsão de investimentos privados da ordem de R$ 90 
bilhões. Destacaria investimentos de grandes corporações, como a Ford, BASF, JAC 
Motors, Mirabela, Grupo O Boticário, Pepsico, Saint Gobain, Alstom, Gamesa, 
Petrobras, Petrochina, Foton, Kawasaki, IBM, Kirin, Semp Toshiba, Portugal 
Telecom, Ambev, Coca-Cola, entre outros. Somente em investimentos 
em mineração, a previsão até 2016 é de R$ 20 bi. 

 

O Estado da Bahia apresenta também grande importância no cenário agronegócio brasileiro 
com representatividade de oleaginosas cultivadas. Segundo dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) (CONAB, 2013), Superintendência de Estudos Econômicos e 
Sociais da Bahia (SEI) (SEI, 2010) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
(IBGE, 2014), a Bahia é: i) o maior produtor de mamona do Brasil e do Nordeste; ii) o 
segundo maior produtor de algodão do Brasil e o maior do Nordeste; iii) o segundo maior 
produtor de amendoim do Brasil e o maior produtor do Nordeste; iv) o quinto maior produtor 
de soja do Brasil e o maior produtor no Nordeste; v) o segundo maior produtor de palma do 
Brasil e o maior produtor do Nordeste; vi) o décimo primeiro Estado em número de bovinos 
abatidos no Brasil. 

Apesar dessas constatações e das muitas vantagens do Estado da Bahia, o que se observa, no 
quadro atual, é o fechamento de algumas usinas com problemas diversos, e as que estão 
funcionando estão importando diferentes oleaginosas para a produção de biodiesel, uma vez 
que a logística e os instrumentos legais estão dificultando a sua gestão no Estado da Bahia, 
para atender as usinas instaladas, como, por exemplo, a soja, que é importada dos Estados de 
São Paulo e Goiás, e as que podem atender são destinadas à exportação, além de outros 
problemas relacionados à oferta de outras matérias-primas produzidas no próprio Estado.   

A justificativa de analisar as cadeias produtivas de biodiesel no Estado da Bahia está atrelada 
à situação em que se encontra o setor agrícola e industrial do biodiesel, o que implica na 
necessidade de pesquisar sobre o nível de competitividade entre os elos para que, no futuro, os 
diversos agentes possam sugerir alterações no desempenho dos diversos fatores de cada 
cadeia produtiva pesquisada. 
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Considerando-se essa contextualização, o objetivo principal deste trabalho é o 
desenvolvimento de um instrumento analítico de competitividade para a Cadeia Produtiva do 
Biodiesel na Bahia. 

Dessa forma, pretende-se contribuir no debate para promover a produção de biodiesel e 
fornecer uma base teórica sobre as principais correntes que abordam os fatores de 
competitividade. Existem alguns métodos de análise sobre estudos de competitividade já 
difundidos em outros segmentos agroindustriais, porém a novidade é a adaptação de um 
instrumento analítico, com a proposição de vários fatores estruturantes nesta pesquisa como 
estratégia para diagnosticar o nível de competitividade da cadeia produtiva do biodiesel no 
Estado. 

 

5.2 Procedimentos Metodológicos 

 

De forma resumida, a metodologia de pesquisa está classificada de acordo com o Quadro 1 
abaixo.  

                                                    Quadro 1 – Resumo do método de pesquisa 
Quanto à sua natureza Aplicada 
Quanto à forma de abordagem do problema Qualitativa 
No que tange aos objetivos Exploratória e descritiva 
Quanto aos instrumentos de pesquisa e aos 
procedimentos técnicos 

Pesquisa bibliográfica e documental; Estudo de casos. 

Técnica e Instrumento de Pesquisa Questionário semiestruturado e presencial 
Área do Estudo Estado da Bahia 
Foco de Análise Cadeia Produtiva do Biodiesel 
Fonte: Elaboração própria, com base em Gil (2009) e Yin (2005) 
 
 

Dada à complexidade do tema exposto, procurou-se seguir uma metodologia que adequasse, 
concomitantemente, maior exame possível de dados, informações e opiniões oriundas de 
estudos e conhecimentos existentes sobre o biodiesel e os seus elos. 

Esta pesquisa é considerada aplicada, qualitativa, descritiva e exploratória, com a utilização 
de estudo de caso para seu diagnóstico. O presente trabalho optou por procedimentos 
metodológicos bastante pragmáticos que utilizam, com intensidade, as informações de fontes 
secundárias em conjunto com a realização de entrevistas, por método de amostragem 
intencional. 

Quanto à sua natureza, será desenvolvida a pesquisa aplicada, com a proposta de originar 
conhecimento, através da verificação de um estudo de caso, cujo objetivo é servir de 
instrumento de análise futura (GIL, 2009).  

Esta pesquisa fez a utilização da abordagem qualitativa ao se propor a estudar um fenômeno 
complexo e amplo. No que tange aos seus objetivos, são exploratório-descritivos. As 
pesquisas exploratórias têm o propósito de elucidar, desenvolver e transformar ideias e 
conceitos, formular problemas mais sucintos para estudos futuros. As pesquisas descritivas 
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têm a finalidade de delinear as características de um determinado fenômeno e/ou 
estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 2009). 

A presente pesquisa utilizou o método de Estudo de Caso. Abrangeu o Estado da Bahia, com 
a análise na cadeia produtiva do biodiesel. Segundo Yin (2005), esse é uma das várias 
estratégias a serem selecionadas para a realização de uma pesquisa em Ciências Sociais. Foi 
realizada uma triangulação de métodos. Compreenderam-se a investigação documental e 
reconhecimento de percepções por meio de questionário, entrevistas para coleta de dados e 
visita in loco com observação direta (YIN, 2005). A investigação documental versa na 
pesquisa primária, secundária e em uma revisão da literatura. Foram construídos os roteiros de 
entrevistas e, na sequência, foram realizadas visitas in loco e entrevistas com uma amostra 
intencional dos atores-chave da cadeia, com 16 (dezesseis) agentes ouvidos (instituições, 
usinas, cooperativas, esmagadoras, consultores e pesquisadores). Através de uma análise de 
conteúdo e de comparação, o diagnóstico das informações permitiu um pré-diagnóstico do 
caso. 

O pré-diagnóstico revelou uma visão de comportamento do sistema, bem como possibilitou a 
identificação de seus diversos elementos e atores-chave, para as quais se tornou indispensável 
a busca de elementos adicionais. A partir dos elementos sistematizados no pré-diagnóstico e 
com o resultado da pesquisa bibliográfica, foi possível desenvolver um instrumento analítico 
para verificar o nível de competitividade de qualquer cadeia produtiva do biodiesel no Estado 
da Bahia. Os detalhes dos passos metodológicos para a elaboração deste instrumento será 
detalhado nas seções a seguir. 

 

5.3 Abordagens Teóricas e Campos de Conhecimento 

 

5.3.1 Contextualização do Biodiesel 

 

Existem várias definições para o Biodiesel, entretanto, a definição institucional é a da 
Legislação Federal, nº 11 097, de 13 de janeiro de 2005. Conceitua-se o biodiesel como “um 
combustível derivado de biomassa renovável para uso em motores de combustão interna por 
ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que 
possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil” (BRASIL, 2005, art. 6º). 

O Brasil tem uma variedade de oleaginosas com capacidade de extração de óleos para a 
fabricação de biodiesel em larga escala, além do sebo bovino e outros tipos de gorduras de 
origem animal. Dentre as oleaginosas, destacam-se: soja, mamona, algodão, palma (dendê), 
canola, babaçu, girassol, amendoim e pinhão manso (CÉSAR; BATALHA, 2013).  

Entre as políticas de promoção social do PNPB para inclusão da agricultura familiar, 
destacam-se: a criação de um Selo de Combustível Social (SCS); o Projeto Polos de Biodiesel 
e Políticas de Apoio às Cooperativas. 

O SCS é uma identificação instituída pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
que é concedida ao produtor de biodiesel o status de promotor da inclusão social dos 
agricultores familiares, ao possibilitar que esses participem do mercado de combustíveis 
nacional, ao fornecer matérias-primas para a produção de biodiesel (BRASIL, 2004).  
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Como compensação, o produtor de biodiesel detentor do SCS usufrui de alíquotas reduzidas 
dos impostos PIS/PASEP e COFINS, além de assegurar a participação nos leilões de maiores 
lotes para compra de biodiesel pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).   

Já o Projeto Polos de Biodiesel visa à operacionalização do PNPB em nível microrregional ou 
territorial, através da organização da base produtiva de oleaginosas. Atualmente existem 63 
polos, envolvendo 1091 municípios espalhados por todo o território nacional. A região 
Nordeste abriga cerca de 50% dos polos e 40% dos municípios, perfazendo um total de 32 
polos e 462 municípios. Nesse contexto, a Bahia conta com 170 municípios inseridos em nove 
polos (MDA, 2011). 

Por fim, a Política de Apoio às Cooperativas, instituída pelo MDA, através da IN 01, de 20 de 
junho de 2011, teve como objetivo normatizar a participação dessas instituições no PNPB. 
Isso se deve ao papel de destaque que elas ocupam na capacidade de ajudar a superação de 
gargalos agrícolas, ao facilitar o acesso a insumos e tecnologias, elevar a escala de produção, 
reduzir custos logísticos e possibilitar a venda coletiva, com o intuito de garantir melhores 
preços junto às empresas produtoras de biodiesel (SOUZA, 2011). 

As principais oleaginosas e matérias-primas utilizadas no Brasil são: soja, girassol, palma, 
mamona, amendoim, algodão, óleo e gorduras residuais e sebo animal. Com dados de 
fevereiro de 2014, o programa é quase totalmente dependente da soja com 71,3%, seguidos de 
sebo bovino (24,5%), o algodão (2%) e outros materiais graxos (2,2%) (MME, 2014).  

Especificamente no Estado Bahia, Silva (2008) mapeou as principais matérias-primas em 
potencial e denominou de Zonas de Produção de Biodiesel (ZPB), conforme a configuração 
dos Territórios de Identidades da Bahia, que estão ilustrados na Figura 1. 

  
Figura 1 - Zonas de Produção de Biodiesel.  

 

 
Fonte: Silva (2008) 
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No cenário mundial, a produção de biodiesel apresenta um forte crescimento nos últimos doze 
anos, correspondendo, nesse período, a um aumento na produção de 2.812%, uma média de 
235% ao ano, totalizando em 2012, 22,5 bilhões de litros/ano (REN, 2013). 

A partir de janeiro de 2005, através da Lei 11 097/05 (BRASIL, 2005), o Brasil tornou-se, em 
2013, o terceiro maior produtor de biodiesel no mundo. Atualmente tem uma capacidade 
instalada de 7 553 bilhões de litros por ano, com 57 usinas autorizadas para produzir e 
comercializar biodiesel, e dessas, 46 são unidades detentoras do SCS (MME, 2014).  

No início do PNPB, a região Nordeste tinha nove usinas instaladas e com autorização da ANP 
para comercializar o seu produto nos leilões. Atualmente, somente três usinas estão 
regularizadas e produzindo biodiesel no Nordeste. Dessas nove, quatro estão instaladas no 
Estado da Bahia e, apenas duas, estão regularizadas e produzindo de forma  adequada, porém 
com sérias dificuldades econômicas e técnicas. As outras duas já não produzem há mais de 
dois anos, e a ANP cancelou as suas autorizações de operação e comercialização no Estado. 

 

5.3.2 Estudos Agroindustrias 

 

Para facilitar a interpretação dos níveis de análise para estudos agroindustriais, Arbage (2004) 
fez um esquema que parte de uma perspectiva mais geral para os níveis mais específicos, 
conforme Figura 2. 

A definição de Complexo Agroindustrial (CAI) tem sido empregada para rotular articulações 
entre os setores agrícola e industrial que vêm acontecendo na agricultura brasileira (SILVA, 
1996, p. 31). A presença de várias articulações intersetoriais entre a agricultura e a indústria, 
tanto a montante quanto a jusante, é a condição fundamental para o desenvolvimento do 
Complexo Agroindustrial.  

 
Figura 2 - Análise dos estudos agroindustriais 

 
 

Fonte: Adaptado de ARBAGE (2004) 
 

A agricultura, de forma geral, compreende vários processos interligados que propiciam a 
oferta de diferentes produtos aos seus consumidores finais, por meio da transformação das 
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matérias-primas pelas entidades ou firmas que a compõem. Esse conjunto de processos e 
firmas, vinculados por objetivos comuns, forma um sistema que, por sua vez, conglomera 
outros subsistemas ou sistemas menores. O sistema maior é o chamado negócio agrícola, 
conhecido como agribusiness ou agronegócio (CASTRO et al., 1996). 

O agribusiness é constituído de diversas cadeias produtivas e tem, entre seus elos, os sistemas 
produtivos que atuam em diferentes ecossistemas. Em um ambiente externo, dentro da 
conjuntura do agronegócio, há um aglomerado de instituições de apoio, de crédito, de 
pesquisa, de assistência técnica, entre outras, além de um marco legal e normativo, exercendo 
intensa influência no desempenho da referida cadeia (DAVIS; GOLDBERG, 1957; ARAUJO 
ET AL., 1990). 

Procedente da escola de Economia Industrial Francesa, o conceito de filière é conhecido como 
“cadeia produtiva”, que vem sendo empregado nas análises relacionadas ao agronegócio. 
Segundo Farina e Zylbersztajn (1991), a cadeia produtiva é compreendida como uma esfera 
dentro do complexo industrial ampliado, ressaltando as relações entre a agropecuária, a 
indústria de transformação e a distribuição no entorno de um produto principal. 

O Supply Clain Management – SCM, em outras palavras, o gerenciamento da cadeia de 
suprimentos, é um modelo muito apropriado quando se buscam medidas a serem praticadas 
pelas empresas com objetivo de melhorar as suas posições  competitivas no mercado. O SCM 
aproxima-se dos pressupostos de Filière (BOWERSOX; CLOSS, 1996).  

Batalha e Silva (2007) ressaltam que cadeias produtivas são conjuntos de elementos 
interativos, constituídos de sistemas produtivos agropecuários e agroflorestais, fornecendo 
serviços de insumos, de processamento e transformação, de distribuição e comercialização, 
chegando até os consumidores finais e nos subprodutos da cadeia em questão.  

Outros conceitos são apresentados na literatura sobre cadeia produtiva, entre os mais 
relevantes, podem-se destacar os de Zylbersztajn (2000), Farina (2000) e Favero (2005). Em 
suma, pode-se afirmar que todos os autores citados comentam a mesma coisa, porém de 
maneira diferente.  

No geral, o objetivo é analisar a importância desse conceito, ao se considerar o fluxo de 
transações entre agentes, nas diversas atividades descritas na Figura 3, a seguir.  

 
Figura 3 - Modelo Genérico da Cadeia Produtiva 

 

Fonte: Zylbersztajn (2000) 
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A análise da cadeia produtiva deve começar pela elaboração de um modelo geral das diversas 
entidades representativas, constituído por elos em cada etapa da cadeia. Esse é apresentado na 
forma de um fluxo de capital e de produto, em que os retângulos indicam elos ou segmentos 
de elos, e as setas representam fluxo de capital ou produto. 

Para Zylbersztajn (2000), a análise da cadeia produtiva deve levar em consideração vários 
fatores que são: (i) os relacionados com a macroestrutura em que a cadeia está colocada e os 
condicionantes impostos por ela; (ii) os vários tipos de processos que acontecem nas cadeias 
internamente, por exemplo: compra e venda, informações, definição de acordos e normas de 
conduta, entre outros; e (iii) os procedimentos dos agentes formadores da cadeia, bem como 
outras organizações vinculadas. Diante disso, o estudo das cadeias produtivas é desencadeado 
sob a ótica das atividades de insumos e produtos, tendo sempre em consideração a dimensão 
de mercados estratégicos. 

Nesse trabalho, a contextualização da cadeia produtiva será utilizada para mapear o contexto 
institucional e organizacional no qual os elos avaliados se inserem. Adotam-se, assim, os 
pressupostos formulados por Zylbersztajn (2000) e Batalha e Silva (2007) no que se refere à 
concepção e à análise de cadeias produtivas. 

 

5.3.2.1 Cadeia Produtiva do Biodiesel na Bahia (modelo genérico) 

 

A cadeia de produção de biodiesel é formada por vários segmentos, desde a produção de 
insumos ao consumo do produto final. Tais elementos estão inseridos num ambiente 
institucional conduzido por leis e normas pertinentes ao setor e também por organizações de 
interesse público e privado que operam ao longo da referida cadeia. O procedimento para a 
fabricação do biodiesel começa com o cultivo de vários tipos de oleaginosas ou por meio de 
diversas matérias-primas, acompanhado, na sequência, pela preparação dessas, através do 
esmagamento, desempenhada pelas empresas especializadas em oleaginosas ou pela própria 
usina de biodiesel, na forma verticalizada, cujo produto final é a produção de biodiesel - 
B100. Posteriormente, o biodiesel é transportado para os centros de distribuição autorizados 
ou para as refinarias, onde é feito a mistura de biodiesel com o óleo diesel, de onde é 
conduzido até os centros revendedores e, em seguida, o produto é vendido ao mercado 
consumidor. Um modelo genérico de representação da cadeia produtiva do biodiesel pode ser 
visualizado conforme a caracterização dos estágios da cadeia proposta com adaptações do 
conceitual de Zylberstajn (2000), conforme Figura 4, a seguir. 

De acordo Zylberstajn (2000), a cadeia produtiva se caracteriza em três grandes estágios. No 
primeiro estágio incluem principalmente a plantação de diversas oleaginosas e o 
esmagamento dos grãos para a remoção do óleo bruto, removido via prensagem ou por 
solvente. Para esse caso, a localização da esmagadora mais apropriada, para realizar o 
esmagamento de grãos, é na própria usina ou próximo aos cultivos das diversas oleaginosas. 
As outras matérias-primas, tais como o sebo animal e o óleo de gorduras residuais (OGR), 
necessitam de um mapeando de mercado alvo para o serviço de coleta dos óleos residuais e 
das gorduras animais para, na sequência do processo, ser enviado à usina de biodiesel. 

O segundo estágio da cadeia é a produção de biodiesel pelas referidas usinas autorizadas. 
Representam as empresas responsáveis pelo processo produtivo das matérias-primas até o 
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produto final. Esses arranjos da cadeia compõem a fabricação do biodiesel e o 
armazenamento do produto que será negociado para as refinarias ou distribuidoras. A 
localização dessas usinas é um ponto estratégico, pois devem ser instaladas, a priori, 
próximas às bases das refinarias, às distribuidoras e aos portos, bem como, perto de 
produtores da matéria-prima principal, escolhida pela usina. 

 
Figura 4 - Representação genérica da cadeia produtiva do biodiesel. 

. 

 
Fonte: Adaptado de Zylberstajn (2000) 

 

O terceiro estágio se constitui na Distribuição e na Comercialização, contemplado pelas 
refinarias e distribuidoras. Nessa fase, a usina de biodiesel não pode comercializar o biodiesel 
diretamente aos postos de gasolina e ao consumidor final. 

 Esse ponto tem como focar a revisão da literatura especializada em estudo de cadeia 
produtiva, procurando descrever os elos mais relevantes para o presente trabalho, com o 
intuito de demonstrar que, em cada uma dessas etapas, permeiam diversas políticas públicas 
como forma de fomentar o mercado e de estreitar as relações entre as instituições e órgãos 
nelas inseridas. 

 

5.4 Competitividade 

 

Fazer uma definição para o conceito de competitividade pode até parecer simples, contudo 
torna-se complicado quando se faz uma revisão do estudo da arte existente sobre o assunto. 
Müller (2006) destaca a relevância de definir o termo “competitividade” e o empenho que os 
autores fazem para obter o conceito que possa servir de referência. Silva e Batalha (1999) 
asseguram que, embora o assunto seja parte imprescindível do vocabulário moderno, as 
formas de decifrar diferem entre os diversos pesquisadores. As diversas contestações são 
cruciais na forma de mensurar e de identificar as variáveis determinantes da competitividade, 
pois competitividade não tem uma definição precisa.  
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Segundo Van Duren et al. (1991), a competitividade consiste na capacidade de firmas e 
empresas, mesmo em condições de concorrência aberta, sustentar suas margens de lucro e 
participação estável no mercado, ou seja, a competitividade seria avaliada pelo grau de 
competência na tomada de ações das firmas. 

Coutinho e Ferraz (1994) apresentam um caráter dinâmico à noção de competitividade, que é 
ajustado com o processo de concorrência, em um ambiente de incerteza e com forte presença 
de inovações tecnológicas. Os autores descrevem um conceito dinâmico de competitividade 
como sendo “a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais, 
que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no 
mercado”.  

Ferraz et al. (1995) citam duas abordagens para o aprofundamento do conceito de 
competitividade, que são: a competitividade revelada e a competitividade potencial.  A 
primeira é analisada como um “desempenho” de uma indústria ou produto. As indústrias com 
melhores desempenhos e com maiores participações são avaliadas como competitivas. A 
competitividade potencial pode ser analisada por meio do diagnóstico que as firmas dispõem 
para concorrer no mercado. Nessa, a competitividade é percebida como “eficiência” e pode 
ser efetivada através dos estudos das diversas alternativas estratégicas aceitas pelos agentes 
econômicos em detrimento das suas restrições financeiras, gerenciais, organizacionais, 
tecnológicas, entre outras. 

A análise da contribuição teórica de Michael Porter contempla uma abordagem mais focada 
para os aspectos da estratégia, da produtividade e da competitividade, sob um ponto de vista 
empresarial e de caráter microeconômica. As duas obras de referência de Porter abortam o 
contexto do ambiente competitivo, que são: The competitive advantage of nations em 1990 e 
On competition em 1998. 

Segundo Porter (1993, p. 6), a mais significativa definição de competitividade na esfera 
nacional é a produtividade nacional, Segundo ele, “...um padrão de vida em elevação depende 
da capacidade das empresas do país de atingir altos níveis de produtividade e aumentá-la, com 
o tempo...”. 

Nessa perspectiva, Porter dá a entender que se deve abdicar da ideia de “nação competitiva” 
como demonstração do grande significado para a prosperidade econômica. A produtividade 
das indústrias é o que verdadeiramente entusiasma e origina os níveis da prosperidade 
econômica de uma nação. Por outro lado, ele assegura que nenhum país pode ser competitivo 
em tudo, ou ser exportador líquido de tudo, o que distingue o foco setorial do seu diagnóstico. 

 
A vantagem competitiva é criada e mantida através de um processo altamente 
localizado. Diferenças nas estruturas econômicas, valores, culturas, 
instituições e histórias nacionais contribuem profundamente para o sucesso 
competitivo (PORTER, 1993, p. 20). 

 
Em qualquer indústria, seja nacional ou internacional, a natureza da competição está 
consolidada em cinco forças competitivas, a saber (PORTER, 1993): i) ameaça de entradas de 
novas empresas; ii) ameaça de substituição de produtos; iii) poder de transação dos 
fornecedores; iv) poder de transação dos compradores; v) rivalidade entre competidores 
atuantes.  
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Vários autores asseguram que o ambiente competitivo é formado pela estrutura de mercado, 
pelos padrões de concorrência e pelas características do consumidor. Segundo os autores, a 
competitividade deve ser avaliada ponderando o seu caráter sistêmico da pesquisa no 
agronegócio. Desse modo, o foco da análise da competitividade dos agronegócios deve 
envolver diversos fatores inerentes vinculados às atividades agropecuárias, agroindústrias, 
agroindústrias e aos sistemas de distribuição (FISCHER; SCHORNBERG, 2007; 
HARRISON; KENNEDY, 1997; HAGUENAUER; 1989; BATALHA; SOUZA FILHO, 
2009). 

Em um primeiro momento, os diversos conceitos sobre competitividade podem ser complexos 
ou até confusos, o que é justificável pelo problema de simplificar, em apenas algumas linhas, 
um assunto de tamanha compreensão. No entanto, convém sinalizar a existência de extensa 
literatura sobre os aspectos da competitividade. 

O que se pode afirmar que, sob o ponto de vista do padrão de concorrência, a competitividade 
deve ser definida como sendo a capacidade sustentável de resistir e, de preferência, crescer 
em novos mercados ou em mercados já consolidados, como é o caso da produção de biodiesel 
no Brasil. Essa sustentabilidade reside no fato de as estratégias e padrões de concorrências 
serem eficazes, pois se levam em questão o aspecto do tempo e da incerteza em um mercado 
ainda incipiente, principalmente no que diz respeito à tomada de decisão. 

 

5.4.1 Modelos de Diagnóstico de Competitividade  

 

Esse item tem como foco fazer uma análise dos modelos mais utilizados para o diagnóstico de 
competitividade, com o intuito de subsidiar uma proposta de análise da competitividade da 
cadeia de biodiesel, em particular no Estado da Bahia. 

Os modelos de diagnóstico de competitividade são: 

 

• Modelo de Porter - Diamante Nacional de Porter (Porter, 1993)  

• Modelo do Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - ECIB - (Made in 
Brazil)  (Ferraz et al., 1995) 

• Direcionadores de Competitividade (Van Duren et al., 1991) 

 

5.4.1.1 Modelo de Porter  

 

Porter (1993) afirma que as indústrias criam a sua própria vantagem competitiva, 
compreendendo ou desvendando certos modelos, sistemas e padrões novos e diferenciados, 
com o propósito de realmente competir em um mercado. A essa competência Porter denomina 
de “inovação”, sendo definida como um método novo de realizar os processos que são 
comercializadas, pois, segundo ele, a inovação não pode estar apartada do contexto 
estratégico e competitivo de uma indústria.  



103 
 

Ele argumenta que as indústrias devem competir por meio da formação de alianças que 
trariam as seguintes vantagens: i) economia de escala, atrelando-se à comercialização, à 
produção e à montagem de modelos variados; ii) ingresso aos mercados locais, com 
tecnologias de ponta para atender às exigências governamentais e de empreendimentos 
privados; iii) repartição dos riscos, e iv) manobras das ações da concorrência numa 
determinada empresa. 

Em seu desdobramento com os determinantes da vantagem nacional, ele configurou um 
modelo que se tornou conhecido como o “diamante competitivo”. Porter (1993) acrescenta, 
em sua análise, duas variáveis que têm o poder de influenciar o sistema de maneira relevante, 
afetando os determinantes da vantagem competitiva, são o “acaso” e o “governo”. O primeiro 
foge do controle das empresas (guerras, descobertas em tecnologias fundamentais, invenções 
puras, episódios políticos externos, enormes alterações do mercado internacional, etc.). O 
segundo está relacionado com as decisões políticas, de modo que poderá afetar positivamente 
ou negativamente a vantagem nacional existente. O modelo de análise da competitividade é 
conhecido como Diamante de Porter ou Diamante da Competitividade de Porter, conforme 
ilustrado na Figura 5, a seguir. 

Analisando-se a figura destacada, pode-se dizer que cada aresta do diamante satisfaz a uma 
vantagem competitiva. O bom resultado de uma competência está sujeita à eficiência das 
outras. Um elemento fraco, em alguma dessas competências, delongará o desenvolvimento de 
todo o setor, assim sendo, cada ponto se reforça reciprocamente.  

 
Figura 5 - O Sistema Completo do Diamante da Competitividade 

 

 

Fonte: Porter (1993) 
 

Nessa perspectiva, conforme a visão porteriana, uma nação consegue sucesso em uma 
competição internacional, em função das características que lhe são intrínsecas, no qual o 
ambiente empresarial é modelado para competirem, ou até impedirem, a criação de vantagem 
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competitiva. Essas características, denominadas de determinantes da vantagem nacional, são 
(PORTER, 1993): 

 Condições de fatores – faz referência aos fatores de produção, tais como: recursos 
humanos; recursos do conhecimento (infraestrutura de informação e infraestrutura 
científica e tecnológica); recursos naturais; recursos de capital; infraestrutura física; 
infraestrutura administrativa. 

 Condições de demanda – aborda o procedimento dos produtos ou serviços para a 
indústria, conforme o tamanho do mercado, a qualificação da demanda (clientes locais 
sofisticados e exigentes; e a demanda pouco comum em segmentos especializados). 

 Indústrias correlatas e de apoio – verifica se existe ou não indústrias abastecedoras e/ou 
indústrias correlatas16 que sejam internacionalmente competitivas, em um determinado país 
(competitividade dos fornecedores, proximidade geográfica e cooperação para a inovação). 

  Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas – está relacionada às condições que 
conduzem e norteiam o modo pela qual as empresas são constituídas, preparadas e 
governadas, bem com a verificação da rivalidade interna, em uma determinada nação. Em 
outras palavras, ao padrão competitivo que são: estruturas de mercado, pressão da 
rivalidade e organização e gerenciamento: estratégias competitivas.  

 

5.4.1.2 Modelo do Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira - ECIB - (Made in 
Brazil)  

 

Ferraz et. al. (1995, p. 03), na bibliografia “Made in Brazil”, conceituam competitividade 
como a “capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrências, que lhe 
permitam ampliar (ou conservar), de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado”.  

Ressalta-se que essa definição reflete uma perspectiva mais dinâmica, porque a 
competitividade está atrelada a um padrão de concorrência vigente em cada mercado. 

 De acordo com Teixeira (2012), esse modelo ECIB tem as principais características: 

 A competitividade é baseada nos agentes econômicos de uma região; 

 A análise deve ter como referência as estruturas de mercado de cada setor, que 
condicionam o padrão competitivo;  

 Os fatores de competitividade são em grande número e não dependem apenas das firmas. 

 

 O modelo de análise de competitividade, elaborado por Ferraz et. al. (1995) no Estudo da 
Competitividade da Indústria Brasileira – ECIB, apresenta três fatores que atribuem 
competitividade ao setor, que são: Fatores Empresarias, Fatores Estruturais e Fatores 
Sistêmicos, conforme ilustrado na Figura 6, abaixo. 

                                                
16 Para Porter, indústrias correlatas são aquelas  que compartilham atividades na cadeia de valores por intermédio 
das indústrias (canais de distribuição, desenvolvimento de tecnologia, direito de propriedade de uma indústria 
para outra, entre outras). 
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Nos levantamentos pesquisados pelo ECIB, dois fatores foram responsáveis em ajustar um 
foco de análise mais voltado ao nível setorial da indústria em si, enquanto que um terceiro 
fator estava direcionado para a análise mais ampla e sistêmica da estrutura industrial. Assim 
sendo, os três fatores determinantes para um sucesso competitivo são descritos a seguir. 

 
Figura 6 - Modelo ECIB - Fatores Determinantes da Competitividade 

 

 

                                   Fonte: Adaptado de Teixeira (2012) com base Ferraz et. al. (1995) 
 
 Fatores Empresariais (internos à empresa): são aqueles em que a empresa detém o 

poder de decisão e o controle total das ações. Relacionam-se com as ações estratégicas, ao 

desempenho e à capacitação. A análise dos fatores empresariais serve para avaliar a 

capacitação tecnológica e produtiva, qualidade e produtividade dos recursos humanos, 

métodos gerenciais, atualização de máquinas e equipamentos e conhecimento do mercado, 

entre outros. Nesse fator, engloba princípios de gestão, produção, vendas e inovação. 

 Fatores Estruturais (internos à indústria/complexo/mercado) - são aqueles sobre os 

quais a empresa tem capacidade de interferência limitada. Esses fatores têm como 

perspectiva uma caracterização das condições dos mercados, das condições dos produtos, 

da estrutura do complexo industrial, das questões tecnológicas e do ambiente 

concorrencial. Esse fator engloba uma análise do mercado, da configuração da indústria, 

dos regimes de incentivos e de regulação da concorrência. 

 Fatores Sistêmicos - são externalidades que a empresa detém pouca ou nenhuma 

capacidade de intervir. Esses fatores podem afetar a competitividade das empresas 

industriais de forma direta ou indireta. São parâmetros do processo decisório: 
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Macroeconômicos, Político-institucionais, Legais-regulatórios, Infraestruturais, Sociais e 

Internacionais.  

 

5.4.1.3 Direcionadores de Competitividade 

 

Um método para analisar a competitividade foi desenvolvida por Van Duren et al. (1991). 
Esse diagnóstico pondera que existe um conjunto de “direcionadores de competitividade” e 
que os vários fatores determinantes permitem diagnosticar a competitividade potencial de um 
determinado setor da economia. Assim sendo, haveria uma relação causal, com certos efeitos 
determinísticos, entre a estratégia aceita pela firma e a eficiência de seu comportamento.  

O trabalho de Van Duren et al. (1991), ao frisar o caráter sistêmico dos fatores que 
influenciam a competitividade das cadeias produtivas, criaram um referencial metodológico 
para a análise da competitividade do agronegócio, ponderando os elementos peculiares das 
cadeias e, no seu encadeamento, dividiram em quatro fatores essenciais, que são: Controláveis 
pelo governo, Controláveis pela firma, Quase-controláveis e Incontroláveis. 

Os direcionadores de competitividade são representados por diversos itens, tais como: 
tecnologia, produtos, insumos, produtividade, estrutura de mercado, condições de demanda e 
relações de mercado. A análise da competitividade leva também em consideração outros itens 
entre eles: o ambiente institucional, a combinação apropriada da planta, os equipamentos, os 
recursos humanos disponíveis, o armazenamento, os transportes, bem como as alianças 
estratégicas entre consumidores e fornecedores envolvidos.  

Cada direcionador deve ser dividido em subitens, conforme as especificidades do setor 
agroindustrial pesquisado. A análise dos subitens é realizada levando-se em consideração um 
conjunto de variáveis para a superação dos gargalos encontrados pelos setores 
agrícola/industrial. Esses direcionadores foram empregados nos trabalhos de análise propostos 
pela FAOSTAT (2007) e EUMERCOPOL (2008). 

Nesse modelo, procura-se analisar qualitativamente a magnitude do impacto dos subfatores e 
sua contribuição para o efeito do conjunto dos determinantes. Estabelece-se geralmente uma 
escala do tipo “likert”, ou de resposta qualitativa oscilando entre muito favorável, favorável, 
neutro, desfavorável e muito desfavorável. A partir dessa escala qualitativa, os subfatores são 
transformados em quantitativos, variando de -2 (muito desfavorável) a +2 (muito favorável). 

Essa análise da competitividade proposta por Van Duren et al. (1991) constitui duas vertentes 
como indicadores de competitividade, que são: a parcela de mercado e a lucratividade. Esses 
direcionadores alteram de um trabalho para o outro, e sua dinâmica admite adequação para 
qualquer cadeia produtiva e, até mesmo, para diagnóstico de complexo agroindustrial, que, às 
vezes, não são facilmente mensuráveis, mas são capazes de intervir, fazendo um diagnóstico 
na competitividade em um determinado mercado.  

Os direcionadores de competitividade proposto por Van Duren et al. (1991) são: Ambiente 
Institucional,Tecnologia, Estrutura de Mercado, Estrutura de Governança, Gestão da Firma, 
Insumos e Infraestrutura. Esses indicadores são apresentados na Figura 7 abaixo e descrito na 
sua sequência. 
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Figura 7 - Direcionadores de Competitividade da Cadeia Produtiva Agroindustrial 
 

 

Fonte: Adaptado de Van Duren et al. (1991) 
 

 Ambiente Institucional - compreende as questões macroeconômicas, políticas, programas 

setoriais e as questões legais;  

 Tecnologia - deve avaliar os métodos, processos, facilidades e equipamentos empregados 

nas operações e, além dos aspectos relacionados à pesquisa, ao desenvolvimento (P&D), à 

adaptabilidade da tecnologia e da adoção de padrões tecnológicos. 

 Estrutura de Mercado – trata sobre as condições dos mercados, que originam o 

comportamento das firmas na formulação dos preços de venda, das barreiras à entrada, da 

oferta de produto, da diferenciação de produtos, da existência de economias em escala e 

outros. 

 Estrutura de Governança - estabelece as diversas formas organizacionais que orientam 

as diversas transações dentro de uma cadeia produtiva agroindustrial.  

 Gestão da Firma – são tipos de gestão e ferramentas para identificar os sinais das 

flutuações do mercado e de como alocar os recursos disponíveis da melhor forma possível.  

 Processos Produtivos – analisa a relação dos recursos na produção agropecuária, como 

terra, mão de obra e maquinário. Outros, como qualidade das sementes, os tipos de solo, a 

disponibilidade de água, os recursos humanos são também considerados.  

 Infraestrutura – trata dos aspectos vinculados à eficiência na infraestrutura de transporte 

e de armazenamento, da localização das plantas industriais, e outros. 
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 Essa categorização é de extrema importância, pois identifica os limites da competitividade, 
definindo o espaço dos vários elos envolvidos na cadeia. De acordo com Batalha e Silva 
(2007), esses direcionadores de competitividade são preferencialmente de cunho 
mesoanalítico (de unidades corporativas), por admitirem diagnóstico estrutural e funcional 
dos agentes (subsistemas) e sua interligação em um sistema integrado (cadeia produtiva). 

 

5.5 Instrumento Analítico para Diagnóstico de Competitividade do Biodiesel 

  

Inicialmente, vale ressaltar a observação de Teixeira (2011, p. 1) que diz: 

 
 A controvérsia em torno do conceito de competitividade se, por um lado, revela as 
lacunas teóricas e empíricas associadas a estudos sobre estruturas e políticas 
industriais, por outro lado implica em sérios desafios metodológicos para trabalhos 
que têm por objetivo diagnosticar a situação competitiva de setores ou complexos 
industriais específicos. 

 
A pesquisa sobre competitividade buscou elucidar quais as características principais de cada 
modelo, para isso, foi preciso conhecer o contexto de cada um desses para a compreensão do 
problema deste trabalho. 

 Diante do exposto, pode-se compreender que o conceito de competitividade guarda uma série 
de interpretações dadas de acordo com o enfoque da pesquisa. Expõe-se, ainda em discussão, 
que um modelo definitivo ainda está em andamento.  

Embora ambos os modelos apresentados sejam considerados eficazes para avaliar níveis de 
competitividade, optou-se em desenvolver um mais adequado para a cadeia do biodiesel no 
Estado da Bahia, à luz das diversas análises dos níveis de competitividade.  Para desenvolver 
um modelo da relação entre fatores que afetam a competitividade e indicadores, foi necessário 
organizar os conceitos dos modelos citados em variáveis sistematicamente mensuráveis, para 
assegurar que o modelo proposto possui aderência à mesma. 

Convém destacar as principais características que diferenciam cada modelo. Fazendo-se uma 
análise geral, o primeiro modelo proposto por Porter (1993), conhecido como Modelo 
Diamante Nacional, é um conjunto de atributos (fatores) que consolida o ambiente no qual as 
empresas surgem e que promove, ou impede, a criação de vantagens competitivas. Esse 
modelo analisa o setor industrial como um todo, fazendo comparação com os demais 
concorrentes internacionais.  

O segundo modelo, conhecido como ECIB, Ferraz et. al. (1995) argumentam que a 
competitividade é determinada no próprio mercado e não propriamente definida pelo Estado. 
Foi criado para analisar o nível de competitividade de um determinado setor produtivo do país 
através de comparações com os demais concorrentes nacionais ou internacionais, ou seja, o 
modelo congrega os vários tipos de empresas em setores produtivos, para então avaliar o grau 
de competitividade entre padrões de concorrência preestabelecidos.  

Já o último modelo de Van Duren et. al. (1991), denominado de Direcionadores de 
Competitividade, coloca que a competitividade pode ser entendida como a capacidade da 
firma de estabelecer e implementar estratégias concorrenciais que lhe admitam conservar, de 
forma duradoura, sua posição sustentável no mercado. Os direcionadores de competitividade 
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servem para verificar os aspectos fundamentais que definem as causas de competitividade de 
um determinado espaço de tempo e análise. Esse espaço de análise pode ser uma região e/ou 
país, um determinado setor industrial, uma cadeia produtiva ou ainda uma firma específica. 

Não se pode, dessa forma, privilegiar um ou outro modelo, pois cada um tem as suas 
características básicas e desdobramentos específicos. Esses modelos consideram que todos os 
fatores e/ou variáveis são de extrema relevância para determinar a competitividade, deixando 
a critério a própria relação de itens pertencentes a cada grupo, pois nenhuma classificação 
realizada compreenderia a complexidade que envolve a dinâmica econômica atual. 

Face ao exposto, após uma extensa revisão sobre biodiesel, cadeias produtivas e 
competitividade, este trabalho propõe um “instrumental alternativo” de “caráter inédito”, 
composto por cinco fatores estruturantes, adaptado de Porter (1993), Ferraz et. al. (1995) e 
Van Duren et. al. (1991), conhecido como Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia 
Produtiva do Biodiesel (FE-CAPBIO). Os procedimentos adotados para a escolha dos FE-
CPBIO são detalhados na próxima seção. 

 

5.5.1 Diagnóstico dos dados pesquisados e proposição dos FE-CAPBIO 

 

O diagnóstico dos dados pesquisados que fundaram a escolha dos referidos fatores foram a 
revisão ampla da literatura, visita in loco e entrevistas com diversos agentes da cadeia. A 
análise de dados finais foi efetuada por meio de triangulação, com vistas a obter múltipla 
evidência para as informações. 

Concluída a etapa de coleta em que houve a interpretação dos seus dados, buscou-se codificar 
os dados pesquisados e estruturá-los. Essa etapa foi essencialmente qualitativa, não existindo 
critérios quantificadores, sendo que, a partir da estruturação, passou-se à análise dos dados 
colhidos com base na bibliografia pesquisada, através de uma análise do conteúdo e análise 
comparativa. 

Através da análise comparativa dos modelos de competitividade de Porter (1993), Ferraz et. 
al. (1995) e Van Duren et. al. (1991) e com o cruzamento de todas as variáveis de cada 
modelo, foi desenvolvido um instrumento analítico para o diagnóstico de competitividade da 
cadeia produtiva do biodiesel no Estado da Bahia, batizado de Fatores Estruturantes 
aplicados à Cadeia Produtiva do Biodiesel (FE-CAPBIO), conforme o esqueleto do 
organograma ilustrado na Figura 8. 

A conjunção de um conjunto de fatores/variáveis/direcionadores teve como resultado a 
realização de um check-up em cada um dos pontos selecionados, com observação e o 
comportamento das variáveis analisadas. O resultado obtido do FE-CPBIO foi a consagração 
e a determinação de cinco fatores estruturantes, cujo propósito é examinar a eficiência e a 
competitividade de uma determinada cadeia produtiva. 

Os cinco FE-CAPBIO propostos são (Figura 8): 

1. Fatores Institucionais e Legais;  

2. Fatores Econômicos e Estruturais;  

3. Fatores Tecnológicos e de Inovação; 
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4. Fatores Empresarias, e  

5. Fatores Agrossocioambientais.  
 

Figura 8 - Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia Produtiva do Biodiesel (FE-CAPBIO) 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Porter (1993), Ferraz et. al. (1995) e Van Duren et. al. (1991) 
 

Em seguida, será detalhada a abordagem dos passos metodológicos, a seleção dos fatores 
estruturantes e dos elementos temáticos e o formato de seleção desses fatores.  

 

5.5.2 Passos metodológicos para o desenvolvimento dos FE-CAPBIO 

 

Os passos metodológicos que fundaram a escolha dos referidos fatores são descritos a seguir: 

 

Primeiramente, para fundamentar a proposta deste instrumental alternativo, os passos 
metodológicos seguiram os seguintes procedimentos, adaptados de Teixeira (2011): 

1. Identificação dos fatores determinantes da competitividade e das estratégias dominantes 
através da compilação dos modelos apresentados de acordo com a cadeia estudada; 
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2. Seleção dos elementos mais relevantes dos respectivos fatores determinantes, agrupando-
os de acordo com as suas especificidades; 

3. Diagnóstico da competitividade dos elos da cadeia estudada, tendo como referência a 
situação nacional, usando variáveis sistematicamente mensuráveis; 

4. Analise de todos os fatores e elementos determinantes da competitividade em cada elo da 
cadeia estudada separadamente: produção agrícola, produção agroindustrial e produção de 
biodiesel; 

5. Hierarquização dos principais obstáculos e sugestão de propostas estruturantes à 
competitividade da cadeia produtiva pesquisada. 

 

Segundo, os fatores estruturantes, bem como os elementos temáticos, foram selecionados de 
acordo com os seguintes critérios: 

1. Com base em dados secundários obtidos pelo levantamento bibliográfico; 

2. Com base na compilação dos modelos de diagnóstico de competitividade, de acordo com 
os eixos principais de cada modelo; 

3. Com base no conhecimento do pesquisador sobre o tema específico, o que permitiu um 
pré-diagnóstico da cadeia estudada; 

4. Com base nas discussões sobre o tema em diversos congressos e fóruns realizados no país, 
tais como o Congresso AgriBio – Agricultura Familiar no Biodiesel (2012 e 2013); 
Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (2012); Congressos de Plantas 
Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Biodiesel (2012); Congresso Brasileiro de Planejamento 
Energético (2010e2012), Congresso Brasileiro de Energia (2013) e Fórum de 
Biocombustíveis do IFBA (2011, 2012 e 2013). Todos esses eventos citados teve a 
presença do pesquisador; 

5. Com dados nas entrevistas e vista in loco realizadas com diversos agentes da cadeia 
produtiva do biodiesel; 

6. Com base nos pressupostos elencados acima, foram possíveis identificar os fatores 
relevantes e seus elementos temáticos, observando-se os atributos de competitividade para 
o setor de biodiesel, levando-se em consideração a constatação da viabilidade no que diz 
respeito ao grau de complexidade e de facilidade de acesso para cada elemento indicado. 

 

Terceiro, esses fatores estruturantes de competitividade citados referem-se à cadeia produtiva 
do biodiesel, que é um segmento específico, e envolvem uma ampla variedade de dimensões, 
as quais, por conveniência analítica, foram agregadas nos aspectos institucional, econômico, 
tecnológico, empresarias e agrossocioambientais. Esses fatores têm a função de compilar, de 
forma efetiva, uma variada gama de dados primários e secundários, selecionados na literatura 
bibliográfica e na fase de pesquisa de campo, separando-os por elementos temáticos que 
facilitam o tratamento e a obtenção de resultados. Exemplificando, para o fator estruturante 
referente à questão empresarial, no caso do segmento biodiesel, os elementos temáticos 
seriam a verificação de planejamento estratégico da firma, levando em consideração os 
elementos sobre custo, treinamento, gestão dos recursos humanos, entre outros. Na medida 
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em que esses elementos temáticos podem ser classificados quanto ao seu grau de 
confiabilidade, torna-se relativamente simples a conjugação do diagnóstico do momento atual 
da cadeia estudada com base para uma recomendação de propostas de ação corretiva. 

Os elementos temáticos, para cada FE-CAPBIO, são ilustrados no Quadro 1, pois cada etapa 
merece ser pesquisada, conforme suas próprias características. 

 

Quadro 1 - Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia Produtiva do Biodiesel e principais elementos 
temáticos 

Fatores Estruturantes 
da CAPBIO 

Elementos temáticos Subelementos 
temáticos 

 
Fatores Institucionais e Legais 

Marco Legal Lei 11.907/2005 e outras legislações 
Selo Combustível Social 
Leilões de biodiesel 

Políticas Públicas Políticas e programas específicos 
Políticas de Pólos de Biodiesel 

 
 
 
 
 
Fatores Econômicos e 
Estruturais 

Macroeconômico Taxa de câmbio 
Tributação 
Crédito e financiamento 
Endividamento 
Inflação 
Exportação e importação 

Microeconômico Demanda e oferta 
Produção e custos 
Estrutura de mercado 

Infraestrutura Logística 
Armazenamento 
Maquinários 
Condições de rodovias 

 
 
Fatores Tecnológicos e de 
Inovação 

Inovação Tecnológica Rotas tecnológicas 
Usos dos co-produtos 
Equipamentos industriais 
Qualidade do biodiesel 

Capacitação 
Tecnológica 

Pesquisa e desenvolvimento 
Redes de cooperações instituições 

 
 
Fatores Empresariais 

Gestão Planejamento estratégico 
Gestão empresarial e técnica 
Assistência técnica  

Informação e Educação Recursos humanos 
Treinamento 
Relacionamento com os agentes da cadeia 

 
 
Fatores Agrossocioambientais 

Questões Agronômicas Cultivares disponíveis 
Sementes certificadas 
Zoneamento agrícola  

Questões Sociais Políticas de inclusão social 
Geração de emprego e renda 

Questões Ambientais Impactos ambientais 
Condições edafoclimáticos 
Zoneamento ecológico e econômico 
Emissão de poluentes 
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5.5.3 Aplicabilidade do instrumento analítico - FE-CAPBIO 

 

Com as novas demandas para pesquisa sobre competitividade, os pesquisadores poderão 
aplicar esses instrumentos para verificar o nível de competitividade em qualquer um dos elos 
da cadeia produtiva, que são: Produção Agrícola e outras Matérias Primas, Produção 
Agroindustrial do Óleo e Produção Industrial do Biodiesel, de tal forma, que poderão escolher 
qualquer matéria-prima ou oleaginosa para produção de biodiesel em qualquer região da 
Bahia ou mesmo em quaisquer regiões brasileiras. 

Foram elaborados os pressupostos dos referencias teóricos dos FE-CAPBIO que têm como 
objetivo apontar que, para analisar a cadeia produtiva do biodiesel, é necessário considerar a 
influência dos fatores estruturantes e seus respectivos elementos de análise, impactando nos 
níveis de competitividade em cada elo da referida cadeia, conforme Figura 9. 

A Figura 9 ainda demonstra que essa análise levará em consideração os pressupostos dos 
referenciais teóricos sobre os Estudos Agroindustriais e, de forma transversal, as Políticas 
Públicas e os Arranjos Institucionais. Em cada elemento temático, será feito uma discussão 
sobre o ambiente institucional e organizacional, a ação do governo na decisão do quadro 
institucional, levando-se em consideração as variáveis institucionais e legais de cada 
segmento agroindustrial. 

Para cada caso em análise, deverá elaborar qualquer modelo de questionário, bem como 
trabalhar com diferentes métodos estatísticos e matemáticos. 

 
Figura 9 - Pressupostos dos referencias teóricos do FE-CAPBIO 

 

 

 

5.6 Considerações Finais 
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Em síntese, este instrumental alternativo ressalta que cada cadeia produtiva do biodiesel, seja 
soja, palma, mamona, óleos de gorduras residuais, sebo animal e muitas outras, tem suas 
especificidades e características próprias, sendo influenciada por objetivos específicos e 
estratégias que determinam a sua tomada de decisão. Essa determinação é a ponte entre a 
firma, a visão do ambiente econômico, a estratégia de sobrevivência e a construção dinâmica 
da economia. A partir desses intercâmbios mútuos das decisões dos agentes econômicos, têm-
se a evolução para o ambiente econômico, conectada com a sua história e com sua incerteza 
sobre o seu futuro.  

O resultado final deste instrumento analítico, além de ser coerente com a perspectiva 
acadêmica, será uma ferramenta útil a governantes, empresários e pesquisadores. Almeja-se 
que qualquer cadeia produtiva pesquisada possa inserir-se, com sucesso, na nova dinâmica 
competitiva, a depender da capacidade de coordenação de seus agentes de mercado. Será 
preciso que esses agentes tenham consciência das dificuldades transitórias e estruturais que 
prejudicam individualmente e daquelas que intervêm no comportamento da cadeia como um 
todo. Será preciso ter: i) conhecimento do mercado local; ii) propriedade de informações 
relevantes; iii) capacidade para decifrar e modificar essas dificuldades em propostas e ações 
estratégicas apropriadas à nova situação. 

Pode-se afirmar que os modelos de análise da competitividade citados no trabalho são 
considerados eficazes para avaliar os diversos níveis de competitividade de um país, de um 
setor ou de uma determinada cadeia, mas este trabalho optou em propor um instrumental 
alternativo composto por cinco fatores estruturantes, adaptados de Porter (1993), Ferraz et. al. 
(1995) e Van Duren et. al. (1991). Os FE-CAPBIO terão como objetivo avaliar a 
competitividade da cadeia, com o pressuposto de manter ou ampliar sua participação nos 
mercados de maneira sustentada. 

Portanto, esta pesquisa torna-se importante em termos regionais por ser um estudo 
exploratório, ou seja, oferece aos interessados uma visão ampla e coerente com a realidade 
local, com o intuito de melhorar o nível de competitividade da cadeia produtiva que vai ser 
pesquisada. 
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Capítulo 6          

 
 
DIAGNÓSTICO DOS FATORES DE COMPETITIVIDADE DA CADEIA 

PRODUTIVA DO BIODIESEL NA BAHIA: ESTRATÉGIAS E 
PROPOSIÇÕES 

 
 
Resumo 
 
O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) foi regulamentado em 2005 e 
como reflexo, o mercado brasileiro de biodiesel se ampliou e tornou-se o 3º maior produtor do 
mundo.  Com esta pujança no mercado a de se pesquisar se os níveis de competitividade dos 
mercados agrícolas das regiões mais carentes foram beneficiados de acordo com as diretrizes 
do PNPB. O presente trabalho discute os fatores de competitividade da cadeia produtiva do 
biodiesel na Bahia, em especial as cadeias produtivas da mamona, palma e soja. Esta pesquisa 
é considerada aplicada, qualitativa, descritiva e exploratória, com a utilização de estudo de 
caso para seu diagnóstico. O marco analítico, focado nos fatores da competitividade da cadeia 
produtiva do biodiesel, foi utilizado considerando as especificidades da referida cadeia.  Entre 
as conclusões, há constatação de uma baixa competitividade da cadeia do biodiesel na Bahia 
para estimular o fomento do PNPB, isto atrelado ao sistema de produção dos agricultores 
familiares, a falta de capacidade gerencial das instituições, a desorganização das políticas 
públicas, a falta da capacidade de inovar tecnologicamente, a baixa inclusão dos agricultores 
no programa, os elevados custos de produção, os diversos problemas de infraestrutura, a 
carência da assistência técnica, o limite de crédito insuficiente para implementação das 
culturas energéticas, entre outros. Para efeitos conclusivos, pode-se afirmar que a 
competitividade da referida cadeia apresenta alguns desequilíbrios competitivos pela ótica 
analisada. Tendo em vista os resultados, verifica-se que há necessidade de propor algumas 
ações estratégias e proposições para melhorar o nível de competitividade no estado. 
 
Palavras-chave: Competitividade. Cadeia produtiva. Biodiesel. Programa Nacional de 
Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). Bahia 
 
 
Abstract 
The National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB) was regulated in 2005 and 
reflecting the Brazilian biodiesel market expanded and became the 3rd largest producer in the 
world. With this strength in the market to investigate whether the level of competitiveness of 
agricultural markets of the poorest regions benefited according to the PNPB guidelines. This 
paper discusses the biodiesel production chain competitiveness factors in Bahia, especially the 
productive chains of castor, palm and soya. This research is considered applied, qualitative, 
descriptive and exploratory, using a case study for its diagnosis. The analytical framework, 
focused on factors of competitiveness of the biodiesel production chain, was used considering 
the specifics of that chain. Among the findings, there is a finding of low competitiveness of 
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the biodiesel production chain in Bahia to stimulate the promotion of PNPB, that linked to the 
production system of family farmers, lack of managerial capacity of institutions, 
disorganization of public policies, lack the ability to innovate technologically, the low 
inclusion of farmers in the program, high production costs, many infrastructure problems, 
lack of technical assistance, insufficient credit limit for implementation of energy crops, 
among others. For conclusive effects, it can be said that the competitiveness of the said chain 
presents some competitive imbalances from the perspective analyzed. Given the results, it 
appears that there is a need to propose some strategies and proposals to improve the level of 
competitiveness in the state. 
 
Keywords: Competitiveness. Production chain. Biodiesel. National Program for Production 
and Use of Biodiesel (PNPB). Bahia 
 
 
6.1 Introdução 

 

A economia dos combustíveis fósseis esta sendo cada vez mais debatida e redefinida em 
escala global, em decorrência dos potenciais riscos e danos socioambientais. Diversos estudos 
da IEA (2014) e EIA (2014) revelam que as energias renováveis, em especial os 
biocombustíveis estão ganhando terreno ao redor do mundo. De acordo do Agência 
Internacional de Energia (IEA) a demanda global de energias renováveis deverá crescer a uma 
taxa anual média de 7,3% entre 2007 a 2030 (IEA, 2007). 

A proposta de adoção de diferentes fontes de energias renováveis está atrelada sobretudo com 
as questões da complementariedade das energias não-renováveis, e com a sustentabilidade 
ambiental, social e econômica. Neste contexto, o Brasil se destaca por apresentar diversas 
possibilidades energéticas renováveis, além de possuir uma excelente abundância em 
biodiversidade, além de possuir enormes extensões de áreas agricultáveis.  

O Brasil é notoriamente conhecido no cenário internacional por possuir uma matriz energética 
bastante diversificada. Dentre todas as fontes de energia disponíveis no país, as renováveis 
representaram 41% de toda oferta interna de energia em 2013, entre elas têm-se a hidráulica 
(12,5%) e outras renováveis, distribuídos entre produtos da cana (16,1%), lenha e carvão 
(8,2%) biodiesel e outras (4,2%) (EPE, 2014). Em razão da maior presença de fontes 
renováveis na sua matriz energética, o Brasil registrou, em 2013, emissão de gases do efeito 
estufa quase 70 vezes menor do que a média estimada para os demais países do mundo 
(MME, 2014). 

Pautado em argumentos econômicos, tais como a elevação do preço do petróleo nos últimos 
trinta anos e a necessidade de se reduzir a dependência do diesel; ambientais, para auxiliar na 
redução das emissões de gases GEE; e sociais, pela oportunidade de reduzir as desigualdades 
regionais (FGV, 2010), o Brasil introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira criando 
o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) com a possibilidade de 
estruturação da cadeia produtiva com os instrumentos regulatórios institucionalizados para 
redefinir o seu mercado (LEITE et. al., 2013). 

Uma das principais marcas do PNPB foi o enfoque dado à inclusão social e ao 
desenvolvimento regional, através da obrigatoriedade da inserção dos agricultores familiares 
na comercialização das matérias-primas produzidas com as usinas que possuem o Selo 
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Combustível Social. Vale destacar que o aspecto social foi, no primeiro momento, a principal 
justificativa para o lançamento do PNPB ao procurar inserir os agricultores familiares na 
cadeia produtiva do biodiesel como fornecedores de oleaginosas para a produção deste 
biocombustível (MDA, 2011). 

De forma simples e objetiva, a Lei nº 11.326 de 24 de julho de 2006 classifica a agricultura 
familiar brasileira levando em consideração as condições básicas do processo de produção 
para fins de financiamento. Assim, o agricultor familiar é aquele que pratica atividades no 
meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: (I) não detenha, a qualquer 
título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; (II) utilize predominantemente mão-de-
obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento; (III) tenha renda familiar predominantemente originada de atividades 
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento; e (IV) dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a agricultura familiar ocupa uma área de 80,25 milhões de hectares com 4.367.902 
estabelecimentos e emprega 12,3 milhões de pessoas - quase quatro vezes mais mão-de-obra 
ocupada do que a agricultura patronal. A região Nordeste concentra 50% do total de 
estabelecimentos, seguidas pelas regiões Sul com 19%, Sudeste com 16%, Norte com 10% e 
Centro-Oeste com 5% (IBGE, 2010).  

Além do elevado número de pessoas ocupadas, agricultura familiar apresenta também 
características distintas nas cinco regiões brasileiras e é uma importante fornecedora de 
alimentos para o mercado interno, produzindo cerca de 70% da produção de feijão, 46% do 
milho, 38% do café, 34% do arroz e 16% da soja (FRANÇA et al., 2009).  

Diante desse cenário, a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel 
ganha importância estratégica na esperança de criar mais postos de trabalho, melhorar a renda 
e ajudar na erradicação da pobreza no campo nas áreas carentes do Brasil, a exemplo das 
Regiões Norte e Nordeste.  

Para viabilizar estratégia social do PNPB, o governo brasileiro, através do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA), implementou uma série de estratégias entre as quais 
destacam-se: o projeto polos de biodiesel; o apoio às cooperativas e o Selo de Combustível 
Social (SCS) 17. 

Enquanto o projeto polos de biodiesel e o apoio às cooperativas são executados em nível 
microrregional ou territorial no Brasil com o intuito de organizar as bases produtivas de 
oleaginosas e facilitar a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel, o 
SCS envolve os produtores de biodiesel e a compra de matéria-prima, ou seja, o detentor do 
selo assume o compromisso de adquirir um percentual mínimo de matéria-prima proveniente 
da agricultura familiar no ano de produção do biodiesel, além de estabelecer contratos de 
compra e venda de matérias primas e garantir a assistência técnica e capacitação de todos os 
agricultores familiares contratados (MDA, 2011). 

                                                
17 SCS, identificação concedida ao produtor de biodiesel que, voluntariamente, decide cumprir os critérios 
descritos em sua norma vigente, conferindo-lhe o status de promotor da inclusão social dos agricultores 
familiares enquadrados no Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF). 
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Em contrapartida, as usinas de biodiesel detentora do SCS obtêm alíquotas reduzidas de 
impostos18, acesso a melhores condições de financiamento e reserva de mercado de 80% do 
volume de biodiesel comercializado via leilões. Em agosto de 2014, das 55 usinas brasileiras, 
43 delas possuem o Selo Combustível Social (78% das usinas) e participam do Programa 
Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, e é monitorado pela Secretaria de Agricultura 
Familiar Familiar/MDA. Elas respondem por 99% da produção do biodiesel brasileiro (MME, 
2014). 

A capacidade instalada, autorizada a operar comercialmente, em agosto de 2014, ficou em 
7.538 mil m³/ano. Dessa capacidade, 91% são referentes às empresas detentoras do Selo 
Combustível Social. Em 2014, no acumulado até agosto, a participação das três principais 
matérias‐primas foi: 75,4% (soja), 20,1% (gordura bovina), 1,3% (algodão) e 3,2% (outras 
matérias-primas). A produção regional, em julho de 2014, apresentou a seguinte distribuição: 
46% (Centro‐Oeste), 40,7% (Sul), 5,8% (Sudeste), 5,5% (Nordeste) e 2,5% (Norte) (MME, 
2014). 

Com a mistura de 5% de biodiesel (B5), o Brasil produziu em 2013 mais de 2,9 bilhões de 
litros, dado que já colocou País como 3º maior produtor e o segundo maior consumidor de 
biodiesel do mundo. Se, no médio prazo, o Brasil reduzir a sua capacidade ociosa de 61,13% 
da sua capacidade instalada, poderá tornar-se líder mundial na produção e no consumo. 

Desde o lançamento do PNPB e da instituição da Lei n.º 11.097/2005, que começou com a 
adição de 2% de biodiesel ao óleo diesel a partir de 2008 (BRASIL, 2005), o mercado de 
biodiesel no Brasil ampliou-se significativamente, chegando ao percentual de 6% em julho e 
7% em novembro de 2014, conforme a Lei 13.033/2014 (BRASIL, 2014). A nova alteração 
deverá colocará o Brasil como 2º maior produtor do mundo, a partir de 2015/2016, porque o 
volume de biodiesel a ser produzido será 40% maior do que o registrado em 2013, com um 
aumento de 1,2 bilhão de litros, podendo chegar aos 4,2 bilhões litros anuais. 

Foram dados vários incentivos tributários federais, como a redução de impostos, com o 
propósito de fomentar a produção de biodiesel através de matérias-primas oriundas pelos 
agricultores familiares, visando sobretudo a geração de emprego e renda e proporcionando o 
desenvolvimento regional com inclusão social.   

Apesar da sua capacidade instalada e da sua produção, o apoio dado pelo governo para a 
organização e inserção da agricultura familiar no PNPB e da quantidade de usinas que 
aderiram ao SCS, a realidade dos agricultores familiares inseridos no programa difere muito 
entre as regiões brasileiras, em comparação às regiões Norte/Nordeste com as regiões Centro-
Oeste/Sul/Sudeste. Passada quase uma década desde a implementação do PNPB, os 
agricultores familiares, especialmente os da região Norte/Nordeste, ainda enfrentam sérios 
problemas para se inserirem no mercado de biodiesel brasileiro.    

Quanto à questão de mercado de biodiesel pode-se observar a concentração e o predomínio 
das regiões Centro-Oeste/Sul/Sudeste com 90% das usinas localizadas nestas regiões, além de 
possuírem 91% da capacidade instalada e 92% da produção regional de biodiesel. Este 
domínio é representado claramente na participação das matérias-primas utilizadas, tendo a 

                                                
18 O coeficiente de redução das alíquotas dos impostos PIS/PASEP e COFINS varia de acordo com a matéria 
prima adquirida e região da aquisição. 
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soja com 75,4% e o sebo bovino com 20,1% para a produção de biodiesel, dados de agosto de 
2014 (MME, 2014). 

No plano social, em 2013, a situação é dramática para as regiões mais carentes do país. As 
regiões Centro-Oeste/Sul/Sudeste, juntas, detêm 84,15% da distribuição do número de 
estabelecimento da agricultura familiar inseridos no PNPB. As usinas desembolsaram em 
2013 mais de R$ 2,8 bilhões de reais para adquirir matérias-primas da agricultura familiar, e 
as regiões Centro-Oeste/Sul/Sudeste abocanharam exatamente 99,67% deste valor. Na outra 
ponta, as regiões Norte e Nordeste, representaram apenas 0,29% e 0,04% do total gasto com 
aquisições juntas aos agricultores familiares. 

A região Nordeste registrou os seus piores resultados nos anos de 2012 e 2013 de toda a 
história desde o início do PNPB, e em 2013 o número de agricultores familiares cadastrados 
no programa caíram 51,36%, comparando com o ano anterior. Em 2013, foi registrado na 
região Centro-Oeste a maior renda por família incluída (R$ 102 mil reais por ano) e na outra 
extremidade a região Nordeste com os míseros R$ 91 reais/ano, um pouco superior aos R$ 20 
reias/ano registrado em 2012. 

Os números apresentados mostram o fracasso do PNPB no Nordeste e a dura realidade 
vivenciada por vários agentes da cadeia produtiva do biodiesel, em especial aos agricultores 
familiares e cooperativas situadas na Bahia, estado este que possui metade dos 
estabelecimentos de agricultores familiares do país. 

A problemática da pesquisa reside na ideia de que o marco regulatório do PNPB e os 
mecanismos que ele introduz são insuficientes para que se estabeleçam alterações substantivas 
para melhorar a competitividade na cadeia produtiva do biodiesel no Nordeste, em especial no 
estado da Bahia. Com base neste questionamento é colocada em pauta a hipótese da pesquisa 
que o desenho institucional do programa não tem sido capaz de promover alterações 
significativas na cadeia produtiva do biodiesel, de modo a impulsionar novas instalações de 
usinas de biodiesel e de fixação das existentes, de construir e consolidar outros agentes de 
fomento da cadeia, bem como o aumento da área plantada de oleaginosas (mamona e palma, 
especialmente) para a consolidação do mercado de biodiesel no estado. 

Pode-se apontar preliminarmente que há méritos no formato do programa e em sua iniciativa 
integrativa, mas seus mecanismos são incapazes de promover uma real e concreta fortificação 
da agricultura familiar, basta observar os atuais resultados. Assim, este artigo fez uma análise 
conjunta para compreender os fatores de competitividade que norteiam a cadeia produtiva do 
biodiesel, em especial os sistemas de produção das oleaginosas (mamona, palma e soja), 
destinada ao programa de biodiesel no estado da Bahia. 

Para tanto, buscou-se entender os marcos regulatórios e políticas públicas voltadas para os 
agricultores familiares no contexto do PNPB no Brasil e na Bahia; identificar os atores chaves 
envolvidos na organização no PNPB/Bahia; levantar e discutir os fatores de competitividade, 
de acordo com os instrumentos analíticos previamente identificados, e; comparar elementos 
teóricos e práticos que induzam a possíveis ações e propostas para viabilização da produção 
de oleaginosas destinada ao PNPB pelos agricultores familiares, bem como sugestões de 
melhorias no marco regulatório do programa. 

Vale ressaltar que, embora estudos sobre competitividade da agricultura familiar de modo 
geral tenham sido publicados e a maioria deles tratam de questões de maneira abrangente e 
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generalizada no Brasil, este trabalho, apresenta um instrumento analítico desenvolvido 
especialmente para esta pesquisa e centrou-se em questões relacionadas à competitividade de 
cadeias produtivas na Bahia. 

O tema, dada a sua dimensão, complexidade e riqueza de conteúdo, não se esgotará nunca. 
Este trabalho tão somente busca apresentar a pujança das energias renováveis no Brasil para a 
produção de energia a partir da biomassa, bem como apresenta os diversos gargalos e 
caminhos que o PNPB precisa supera-los, para que realmente os agricultores familiares sejam 
de fato incluídos. 

O atual documento está composto por 3 pontos centrais. O primeiro abordou a caracterização 
das cadeias produtivas selecionadas para esta pesquisa, através da identificação da área 
plantada, produção, produtividade, vantagens, barreiras e das proposições já existentes. O 
segundo procurou-se avaliar conjuntamente os fatores de competitividade da cadeia produtiva 
do biodiesel. E o último, foi sugerido uma série de ações estratégicas e proposições para o 
PNPB e o fomento das cadeias produtivas no estado da Bahia, com a finalidade de alertar os 
diversos segmentos sobre as possíveis possibilidades de melhoras nas questões regulatórias, 
políticas públicas e de gestão para o setor de biodiesel no Estado. 

 

6.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Para permitir a compreensão dos fatores que influenciam na competitividade das cadeias 
produtivas para o fomento da industria do biodiesel no estado da Bahia, a abordagem 
metodológica adotada segue a classificação de pesquisa proposta por Gil (2001; 2008), Yin 
(2005) e Chizzotti (2005) que leva em consideração a sua natureza, a forma de abordagem do 
problema, os objetivos e os procedimentos técnicos adotados. De forma resumida, a pesquisa 
está classificada de acordo com o Quadro 1 abaixo.  

 

Quadro 1 – Resumo do método de pesquisa 

Quanto a sua natureza Aplicada 
Quanto a forma de abordagem do problema Qualitativa 
No que tange aos objetivos Exploratória e descritiva 
Quanto aos instrumentos de pesquisa e procedimentos 
técnicos 

Pesquisa bibliográfica e documental; Estudo de caso 

Técnica e Instrumento de Pesquisa Método de análise; roteiro de entrevista presencial e 
questionário semi-estruturado  

Escolha do Caso Por conveviência 
Área do Estudo Estado da Bahia 
Foco de Análise Cadeia Agroindustrial do Biodiesel 
Fonte: Elaboração própria com base em Gil (2001; 2008), Yin (2005) e Chizzotti (2005) 
 

A verificação de análise de sistemas agroindustriais pode ser baseada em um conjunto de 
opções conceituais e metodológicas. Muitos estudos são baseados em grandes amostras de 
integrantes do sistema ou por análises simplificadas, isto dependendo dos objetivos 
específicos constituídos, da disponibilidade de recursos financeiros e físicos e da 
flexibilização dos cronogramas de execução. 
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Esta pesquisa é considerada aplicada, qualitativa, descritiva e exploratória, com a utilização 
de estudo de caso para seu diagnóstico. O presente trabalho optou por procedimentos 
metodológicos bastantes pragmáticos, que utiliza com intensidade as informações de fontes 
secundárias em conjunto com a realização de entrevistas, por método de amostragem 
intencional.  

Quanto a sua natureza, Gil (2001) assegura que a pesquisa pode ser básica ou aplicada. A 
pesquisa será desenvolvida por meio de pesquisa aplicada, com a proposta de originar 
conhecimento através da verificação de um estudo de caso, com o objetivo de servir de 
instrumento de mensuração das políticas públicas para o fomento do programa de biodiesel na 
Bahia.  

A metodologia seguida é transcritas a seguir, permitindo o alcance dos objetivos propostos. 

 

6.2.1 Abordagem da Pesquisa 

 

O estudo aplica a pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratória e descritiva, com a 
proposta de investigar os principais agentes da cadeia agroindustrial. 

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa 
(GIL, 2008). Este trabalho segue a linha qualitativa, haja vista que esta se propõe em apontar 
as causas e os efeitos que incidem em determinado dado coletado. 

Esta pesquisa fez a utilização da abordagem qualitativa por ter a proposta de estudar um 
fenômeno complexo e amplo. Segundo Bryman (1989), o enfoque qualitativo pretende 
trabalhar a perspectiva e a interpretação dos indivíduos sobre determinado problema, 
enquanto o enfoque quantitativo está mais atribulado com o processo em si. Além disto, o 
estudo qualitativo aproveita diferentes argumentações de conhecimento, de estratégias de 
investigação e métodos de coleta e análise de dados.  

Quanto aos objetivos, trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, por procurar 
descrever as características de determinado fenômeno, cabendo ao pesquisador o estudo e a 
interpretação acurada dos fatos de maneira imparcial (Gil, 2008).   

Segundo Gil (2008) as pesquisas exploratórias têm o propósito de elucidar, desenvolver e 
transformar ideias e conceitos, bem com formular problemas mais sucintos ou hipóteses 
analisáveis para estudos futuros.  E as pesquisas descritivas têm a finalidade de delinear as 
características de uma determinada população, fenômeno e/ou estabelecimento de relações 
entre variáveis.  

Assim, pode-se classificar o presente estudo como qualitativo, exploratório e descritivo, cujo 
o procedimento técnico adotado foi o estudo de caso com aplicação do método de análise de 
competitividade proposto por Silva et al. (2014).  

 

6.2.2 Método da Pesquisa 
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Lakatos e Marconi (1991) afirmam que o método de pesquisa é uma série de atividades 
sistêmicas e racionais que norteiam a geração de conhecimentos válidos, na medida em que 
sugerem uma porta a ser seguida.  

A presente pesquisa utilizou o método de Estudo de Caso. Segundo Yin (2005) o Estudo de 
Caso é uma das várias estratégias a serem selecionadas para a realização de uma pesquisa em 
Ciências Sociais. Esta metodologia é mais adequada quando o interesse do pesquisador esta 
direcionado para uma verificação holística e intensa da realidade, a fim de abranger o 
contexto e avaliar a sua dinâmica. Para Gil (2001, p. 72) é um “estudo profundo e exaustivo 
de um ou poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado sobre o 
mesmo”. Chizotti (2005) afirma que os estudos de casos satisfazem as pesquisas que 
recolhem e registram dados de um evento particular ou de vários eventos, com a intenção de 
preparar um relatório sistemático e crítico, de uma determinada experiência. 

Por ora, o Estudo de Caso se diferencia de outras estratégias de pesquisa, pois faz uso de 
várias fontes de evidências, como por exemplo, a observação direta, uma série ordenada de 
entrevistas, além de análise de documentos e artefatos. Assim, para Yin (2005): 

 
a investigação de estudo de caso enfrenta uma situação tecnicamente única 
em que haverá mais variáveis de interesse do que pontos de dados, e, como 
resultado, baseia-se em várias fontes de evidências, com os dados precisando 
convergir em um formato de triângulo, e, como outro resultado, beneficia-se 
do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a 
análise de dados (Yin, 2005, p.32-33). 

 
A escolha desta abordagem deu-se por ser uma das mais utilizadas nas ciências sociais para 
conhecer uma dada realidade e por apresentar vantagens como a possibilidade de estudar o 
fenômeno em profundidade, considerando o contexto no qual ele ocorre e por ser flexível, 
principalmente quanto aos procedimentos a serem adotados na coleta de dados (GIL, 2008) 

Utilizou-se para efeito de análise do estudo de caso um instrumental analítico desenvolvido 
por Silva et al. (2014). Para tanto, considerou as diversas variáveis, mas pertinentes na 
intenção de verificar os pressupostos da pesquisa, levando em consideração à realidade agro-
econômica da Bahia, que tem sua base fortemente pautada com a agricultura familiar. 

 

6.2.3 O Modelo de Análise da Competitividade 

 

Para compreender os fatores que influenciam na competitividade da cadeia produtiva do 
biodiesel na Bahia esta pesquisa utilizou os Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia 
Produtiva do Biodiesel (FE-CAPBIO) proposto por Silva et al. (2014), ilustrado na Figura 
1. Este modelo desdobrou-se três etapas. 

A primeira etapa foi de caracterização e análise da cadeia produtiva das oleaginosas e do 
biodiesel na Bahia. Foi então realizada uma abordagem conceitual coerente através da 
realização de levantamento bibliográfico. 

Na segunda etapa foram selecionados os FE-CAPBIO. Foram nomeados 5 (cinco) fatores 
estruturantes, que são: Fatores Institucionais e Legais; Fatores Econômicos e Estruturais; 
Fatores Tecnológicos e de Inovação; Fatores Empresarias, e Fatores Agro-sócio-ambientais.  
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Figura 1 - Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia Produtiva do Biodiesel (FE-CAPBIO) 

 

Fonte: Silva et. al. (2014) 
 

Nesta etapa foi feito uma avaliação geral dos fatores de competitividade. Para tanto, 
realizaram entrevistas semiestruturadas com os atores-chave que participam da cadeia 
produtiva do biodiesel e que têm participação direta nesta cadeia. Em seguida, foi aplicado 
um questionário estruturado com outros atores-chave envolvidos diretamente na cadeia 
produtiva para verificar a percepção deles sobre a influência dos FE-CAPBIO. 

Na terceira etapa foram levantadas ações estratégicas e propostas para melhorar o 
desempenho da competitividade da cadeia produtiva do biodiesel no estado. 

Os elementos temáticos pesquisados em cada FE-CAPBIO são ilustrados no Quadro 2, onde 
cada etapa foi pesquisada conforme suas próprias características, com reflexão aos aspectos 
essenciais e determinantes para as causas de competitividade do escopo da análise.   
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Quadro 2- Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia Produtiva do Biodiesel e principais elementos 
temáticos 

Fatores Estruturantes 
da CAPBIO 

Elementos temáticos Sub-elementos 
temáticos 

 
Fatores Institucionais e Legais 

Marco Legal Lei 11.907/2005 e outras legislações 
Selo Combustível Social 
Leilões de biodiesel 

Políticas Públicas Políticas e programas específicos 
Políticas de Pólos de Biodiesel 

 
 
Fatores Econômicos e 
Estruturais 

Macroeconômico Taxa de câmbio 
Tributação 
Crédito e financiamento 
Endividamento 
Inflação 
Exportação e importação 

Microeconômico Demanda e oferta 
Produção e custos 
Estrutura de mercado 

Infraestrutura Logística 
Armazenamento 
Maquinários 
Condições de rodovias 

 
 
Fatores Tecnológicos e de 
Inovação 

Inovação Tecnológica Rotas tecnológicas 
Usos dos co-produtos 
Equipamentos industriais 
Qualidade do biodiesel 

Capacitação 
Tecnológica 

Pesquisa e desenvolvimento 
Redes de cooperações instituições 

 
 
Fatores Empresariais 

Gestão Planejamento estratégico 
Gestão empresarial e técnica 
Assistência técnica  

Informação e Educação Recursos humanos 
Treinamento 
Relacionamento com os agentes da cadeia 

 
 
Fatores Agro-sócio-
ambientais 

Questões Agronômicas Insumos agrícolas 
Práticas agrícolas 
Zoneamento agrícola  

Questões Sociais Políticas de inclusão social 
Geração de emprego e renda 

Questões Ambientais Impactos ambientais 
Condições edafoclimáticos 
Zoneamento ecológico e econômico 
Emissão de poluentes 

 

6.2.4 Delimitação da Área de Abrangência do Estudo 

 

A investigação no ambiente agroindustrial devido ao seu caráter sistêmico com o qual deve 
ser abordada torna-se imensa se não for demarcado o espaço de análise. A pesquisa abrangeu 
o Estado da Bahia, com a análise na cadeia produtiva da mamona, palma e soja. 

Para cunhar a cadeia de estruturação do biodiesel, o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA) criou os denominados “Pólos de Biodiesel” do Brasil. Estes Pólos têm como objetivo 
a instalação de Grupos de Trabalho (GT) para implementar e fomentar o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos das oleaginosas da cadeia de produção do Biodiesel, através dos 
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agricultores familiares. Por orientação do MDA, os Estados devem promover esta articulação 
entre os Pólos, através dos GTs, desenvolvendo uma proposta de organização, na qual cada 
Pólo, juntamente com os seus representantes, a fim de que possam ser deliberadas ações para 
a região (MDA, 2012). 

No caso especifico da Bahia, os Pólos foram caracterizados dentro do conceito dos Territórios 
de Identidade do estado da Bahia, conforme ilustrado na Figura 2, na qual o governo passou a 
reconhecer, em seu Planejamento Territorial, a existência de 26 territórios e em cada um deles 
foi estabelecida um conjunto de municípios (SEAGRI, 2013). 

 

Figura 2 - Territórios de Identidade da Bahia 

 
Fonte: SEAGRI (2013) 

 

Em alguns Territórios de Identidade, com as devidas características e peculiaridades para o 
efetivo incremento das matérias-primas para a produção de biodiesel foram escolhidas para 
serem os Pólos de Biodiesel da Bahia, decididos pelo MDA com o suporte da SEAGRI 
(SEAGRI, 2011). No Estado da Bahia, foi escolhido inicialmente 9 (nove) Pólos: Agreste de 
Alagoinhas, Baixo Sul, Chapada Diamantina, Irecê, Litoral Sul, Piemonte Paraguaçu, Portal 
do Sertão, Sertão Produtivo e Velho Chico. 

Analisando o caso em estudo, foi determinado que a região do Baixo Sul (produtora de 
palma), a região de Irecê (produtora de mamona) e a região do Oeste da Bahia (produtora de 
soja) são as mais propicías para a realização desta pesquisa entre as demais regiões do estado, 
em função da sua representatividade na área cultivada e da produção nos diversos Pólos de 
Biodiesel no Estado. 

Vale resaltar que o Território Oeste Baiano não faz parte do Projeto Pólos de Biodiesel, mas 
esta pesquisa faz referência por ser uma região produtora de soja na Bahia e por representar a 
oleaginosa mais competitiva para a produção de biodiesel no Brasil. 
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6.2.5 Instrumentos de Pesquisa 

 

Dada à complexidade do tema exposto, procurou-se seguir uma metodologia que adequasse, 
concomitantemente, maior exame possível de dados, informações e opiniões oriundas de 
estudos e conhecimentos existentes sobre o biodiesel e os seus elos. 

Nesta pesquisa foi realizada uma triangulação de métodos. Compreenderam-se a investigação 
documental e reconhecimento de percepções por meio de questionário, entrevistas para coleta 
de dados e visita in loco com observação direta (YIN, 2005). 

 

6.2.5.1 A Coleta de Informações 

   

A investigação documental versa na pesquisa primária (coleta de dados nas indústrias 
presentes na cadeia produtiva do biodiesel e nas diversas instituições envolvidos na pesquisa), 
na pesquisa secundária (oriundas de informações do setor disponíveis na Internet) e uma 
revisão da literatura (com o emprego de artigos científicos, livros, dissertações, teses 
publicações periódicas como subsídios à pesquisa). 

O diagnóstico das informações permitiu a concepção inicial da cadeia produtiva, com a 
finalidade de fazer o pré-diagnóstico, bem como a verificação de quais dados e informações 
complementares seriam indispensáveis para alcançar os objetivos previstos neste estudo. O 
pré-diagnóstico foi realizado no período de 2010 a 2012 e foi possível a identificação dos 
principais entraves regulatórios e de políticas públicas, entraves econômicos, entraves 
agronômicos e entraves infraestrutura e tecnológicos do PNPB, no qual resultou em um 
trabalho científico publicado por Silva et al. (2014) que permitiu uma primeira visão do 
comportamento do sistema, bem como possibilitou a identificação de seus diversos atores-
chave, das áreas e das questões para as quais tornou-se indispensável a busca de elementos 
adicionais. 

 

6.2.5.2 Os Sujeitos da Pesquisa de Campo  

 

Nesta pesquisa foram entrevistadas, em profundidade 40 (quarenta) pessoas. A escolha destes 
agentes-chaves levou em consideração o conhecimento que eles possuem sobre o programa de 
biodiesel e o seu contexto socioeconômico no qual está inserido. A entrevista em 
profundidade é mais adequada à metodologia qualitativa por valorizar a presença do 
investigador e, ao mesmo tempo, oferecer todas as perspectivas possíveis para que o 
informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação 
(TRIVIÑOS, 1987).  

A relação dos agentes-chaves entrevistados está apresentada no Quadro 3, salvo a exceção 
quanto à liberdade de expressão por parte dos mesmos, onde lhes será assegurado o sigilo 
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absoluto quanto a sua identificação no momento da apresentação do estudo19. As categorias e 
agentes-chaves entrevistados foram:  

 

Quadro 3 – Agentes-chaves da pesquisa entrevistados 

Categorias Instituição – Município - Representante entrevistado(a) Número de 
Participantes 

Instituição 
Governamental 

SECTI - Secretaria de Ciência e Tecnologia – Salvador – Sr. Telma 
Andrade 
SICM – Secretaria da Indústria e Comércio – Salvador–Sr. Paulo 
Guimarães 
SEPLAN –Secretaria de Planejamento – Salvador - Sr. Roberto 
Fortuna 
CODEVASF – Companhia do Desenvolvimento do Vale do São 
Francisco - Irecê - Sr. Luiz Alberto 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Irecê - 
Sr. Jocelmo Mota 
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento - Irecê - Sr. 
Nordinei 
Secretaria Municipal de Agricultura - Irecê - Sr. Andre Rocha 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

Entidades / 
Federação / 
Organizações 

COOPIRECE - Cooperativa Irece – Sr. Aldo 
COOPAF – Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar do 
Estado da Bahia – Morro do Chapéu – Sr. Barata 
COOFAVA – Cooperativa de Fomento Agrícola de Valença - Sr. José 
Alves 
COOAIBASUL – Cooperativa dos Agricultores de Ituberá e Baixo Sul 
- Ituberá - Sr.  Edvaldo e Sr. Afrânio 
COMTRATA – Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais e 
Trabalhadores e Sindicato Rural de Nazaré - Sr. Demetrio 
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas – 
Irecê - Sr. Marival e Srª Delian 
Sindicato Rural - Valença -  Sr. Sinval 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Valença - Sr. Adalício 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 
 

2 
1 
1 

Usinas PBio – Candeias – Sr. Georges 1 
Esmagadora / 
Extração de Óleo / 
oleaginosas 

Mil - Nilo Peçanha - Sra. Lorena 
Opalma – Taperoá - Sr. Jarbas 
Odelsa – Nazaré - Sr. Joselito 

1 
1 
1 

Assistência 
Técnica e Extensão 
Rural 

CEPLAC – Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira - Srs. Givaldo, 
Sr. José Geraldo e Sr. Jonildo   
Técnica Agrícola – Valença – Sra. Samira 
Técnica Agrícola – Valença – Sra. Jamile  
Engenheiro Agrônomo - Valença – Sr. Adailton 

 
3 
1 
1 
1 

Pesquisa / Ensino 
IFBA – Instituto Federal da Bahia - Irecê - Prof. Airton Carneiro 
UNEB – Universidade Estadual da Bahia - Prof. Fábio Fernandes 
UFBA – Universidade Federal da Bahia - Profº Angela Rocha 

1 
1 
1 

Instituição 
Financeira 

Credirural – Cooperativa de Crédito Rural- Irecê - Sr. Alessandra 
Banco do Nordeste – Irecê - Sr. Antônio Santos 

1 
1 

Agricultores 
Familiares 

Irecê - Sr. Gilneto Araujo  
Irecê – Sr. Ednaldo 
Valença -  Sr. Pedro 
Valença –  Sr. Floriano 
Valença -  Sr. Natanael 

1 
1 
1 
1 
1 

Consultoria e 
outros 

Consultora de biodiesel - M.C. 
GS Dourado – Inventor da batedeira de mamona- Sr. Gilson Dourado 
Ex-articulador do Projeto Pólo – América Dourado - Sr. José Antônio 

1 
1 
1 

Total 40 

                                                
19 as siglas dos representantes representam o sigilo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Foram realizadas várias visitas in loco às indústrias de esmagamento e produção, 
cooperativas, sindicatos e várias instituições/órgãos governamentais vinculadas a referida 
cadeia. Para Chizzotti (2005), a pesquisa de campo tem como finalidade reunir e organizar 
uma série de elementos comprobatórios de dados e informações. A entrevista em 
profundidade permite não somente maior elucidação quanto às perguntas, como, também a 
aquisição de informações adicionais. 

A partir dos elementos sistematizados no pré-diagnóstico, foram construídos os roteiros 
fundamentais para a concretização de entrevistas com uma amostra intencional dos agentes-
chaves da cadeia. Os roteiros das entrevistas estão apresentados nos Apêndices de B a H. O 
roteiro objetiva obter informações sobre os agentes e a opinião dos entrevistados sobre os 
fatores críticos relacionados à competitividade que influenciam as decisões da 
empresa/associação/outra instituição. Foi aplicado junto aos entrevistados presencialmente 
pelo pesquisador, no período de outubro de 2013 a junho de 2014. 

Após a concretização das entrevistas, foram devidamente transcritas, totalizando diversos 
documentos de análise. Logo em seguida, foram realizadas leituras individualizadas e 
criteriosas das entrevistas, com o propósito de identificar o posicionamento de cada 
entrevistado com relação às questões colocadas em exame, assim produzindo uma análise 
coletiva dos pontos chaves e falas dos entrevistados, a partir da consideração do pesquisador. 

A finalidade da análise das entrevistas é assemelhar-se ao processo de classificação e 
tabulação de respostas a questões abertas. Do mesmo modo, os dados secundários foram 
devidamente enquadrados, constando as informações cabíveis a cada um dos objetivos 
específicos. Em seguida, fez-se um cruzamento dos dados secundários e primários. 

 

6.2.5.3 Os Sujeitos da Aplicação dos Questionários 

 

Nesta pesquisa foram enviadas via eletronicamente questionários a agentes-chaves da cadeia 
que foram classificados nesta pesquisa como Agentes Especialistas em Biodiesel. A escolha 
destes sujeitos levou também consideração o conhecimento que eles possuem sobre o 
programa de biodiesel e o seu contexto socioeconômico no qual está inserido. A relação dos 
Agentes Especialistas não será divulgada, devido à liberdade de expressão por parte dos 
mesmos, onde lhes foi assegurado o sigilo absoluto quanto a sua identificação no momento do 
envio das respostas do estudo.  

Foram distribuídos os questionários de tal maneira que contemplem os diversos agentes que 
atuam na cadeia. O questionário da pesquisa esta apresentado no Apêndice A. As categorias e 
totalização dos Agentes Especialistas em Biodiesel consultados estão listados no Quadro 4 a 
seguir. 

Nesta etapa dos levantamentos das informações, foi feito o encaminhando de questionários 
pelo método de amostragem intencional, ou seja, por meio de amostragem não-probabilística, 
ponderando aqueles que mais detêm conhecimento da cadeia produtiva do biodiesel. A 
amostragem dos entrevistados foi definida através da seleção de 61 agentes especialistas que 
têm notória relevância na área de biodiesel. Não foi incluído na lista da amostragem os 
agentes entrevistados. Foram enviados os questionários via eletronicamente e obteve-se como 
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resultado 28 respondentes (45,9% dos agentes selecionados). Foram enviados os questionários 
entre os períodos de junho de 2014 a setembro de 2014.  

 

Quadro 4 – Categoria dos Agentes Especialistas consultados via eletronicamente 

Categorias Número de Participantes 
Instituição Governamental 3 
Entidades / Federação / Organizações 5 
Usinas 2 
Esmagadora / oleaginosas 2 
Assistência Técnica e Extensão Rural 2 
Pesquisa / Ensino 8 
Instituição Financeira - 
Agricultores Familiares - 
Consultoria e outros 5 

Total 28 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Segundo Surveu Monkey (2014) o percentual de pessoas que realmente respondem um 
questionário recebido é conhecido como a "taxa de resposta".  Para questionários on-line, nos 
quais não há qualquer relacionamento prévio com os destinatários, uma taxa de resposta de 
20% a 30% é considerada excelente. 

Minayo (2001) afirma que o critério de representatividade da amostragem na pesquisa 
qualitativa não é numérico como na pesquisa quantitativa. Esse número não deve ser muito 
grande, mas deve ser suficientemente pequeno de forma a permitir que o pesquisador seja 
capaz de conhecer bem o objeto de estudo. 

 

6.2.5.4 Tratamento e Análise dos Dados  

 

Cumpridas todas as estas etapas, forma-se a base documental, que acompanhada dos 
procedimentos de análise, criando-se as unidades de categorização de dados brutos, 
permitindo assim a sua análise. 

Segundo Gil (2008), a rigor, não existe métodos e técnicas específicas para o tratamento e 
análise dos dados obtidos em estudo de caso. Porém, o autor sugere como alternativa a 
triangulação das informações obtidas para possibilitar a máxima amplitude na descrição, 
explicação e compreensão do fenômeno estudado. 

Para verificar os fatores de competitividade de cada um dos FE-CAPBIO foram atribuídas 
avaliações entre Muito Desfavorável e Muito Favorável para as perguntas elaboradas de 
acordo com fatores estruturantes selecionados para a pesquisa. Neste, questionário também foi 
aberto uma linha para comentários em cada pergunta, isto se o respondente achar necessário.  

Os dados obtidos com a aplicação dos questionários têm como objetivo levantar as percepções 
dos Agentes Especialistas no que se refere aos fatores que implicam na competitividade da 
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cadeia produtiva do biodiesel. Foi realizado um tratamento estatístico simples com a 
utilização do software Microsoft Excel para representar os percentuais que cada pergunta. 

Com isso, foi obtida uma avaliação geral de cada um dos FE-CAPBIO. De posse das 
informações obtidas com as respostas obtidas nos questionários estruturados, com a avaliação 
conjunta das entrevistas e do material bibliográfico e documental, realizou-se a análise por 
meio da triangulação com o intuito de fortalecer os resultados da pesquisa.  

 

6.3 Caracterização e Diagnóstico da Cadeia de Oleaginosas (Mamona, Palma e Soja) 
para o Fomento do PNPB na Bahia  

 

A análise desenvolvida neste diagnóstico tem por objetivo caracterizar as cadeias produtivas 
da mamona, palma e soja para o fomento do PNPB na Bahia e analisar os principais fatores 
estruturantes e seus elementos temáticos relacionados à sua competitividade, nos limites do 
estado da Bahia, como ferramenta norteadora para ações estratégicas e proposições de ações e 
propostas estruturantes neste trabalho. 

Neste ponto apresenta os resultados obtidos a partir de dados bibliográficos pesquisados. Para 
caracterizar a cadeia produtiva do biodiesel foi feita uma contextualização das cadeias de 
produtivas das oleaginosas (mamona, palma e soja) selecionadas para esta pesquisa. Para 
tanto, foi realizada uma contextualização de cada matéria-prima, analisando a área plantada, a 
produção, o rendimento e os maiores produtores brasileiros e baianos, observando, acima de 
tudo, as vantagens e desvantagens de cada uma delas.  

Segundo Couto Filho (2007), na Bahia, acomodam-se dois novos mundos rurais distintos, que 
são batizados de “novo rural atrasado” e “novo rural desenvolvido”. O “novo rural atrasado” é 
cicatrizado pela baixa produtividade das culturas em relação às demais áreas de cultivos do 
país, apresenta uma estrutura fundiária de propriedades rurais enquadradas na categoria da 
agricultura familiar, apresenta uma base produtiva agrícola bastante diversificada com baixo 
nível tecnológico e escala bem reduzida, entre outros. Já na outra ponta o “novo rural 
desenvolvido” apresenta uma expansão do agronegócio nunca visto antes, com significativo 
cultivo de grãos, culturas perenes e de agricultura irrigada, isto atrelado a facilidade de acesso 
aos recursos naturais, dos fluxos de capitais privados, das condições físicas dos solos, da 
intervenção do governo nas questões de infraestrutura e entre outros. 

Mendonça (2001) propaga que o estado baiano é marcado por três tipos de realidades 
distintas: o litoral (mata atlântica), caracterizado pelos primeiros cultivos agrícolas na Bahia e 
excelente vegetação florestal com culturas permanentes; o cerrado (oeste), que é marcado pela 
topografia plana, pelas regularidades climáticas e pela atração de produtores do Sul do Brasil 
no cultivo de grãos; e o semiárido (caatinga), com baixos índices de precipitação, 
temperaturas anuais elevadas, vegetação de culturas temporárias, representando cerca de 70% 
do território baiano. As três realidades podem ser apreciadas na Figura 3 a seguir, elaborado 
pela SEMA (2013). 

Destaca- se, para este trabalho as oleaginosas soja (Cerrado), a mamona (Caatinga) e a palma 
(Mata-atlântica), por entender que a mamona e a palma são oleaginosas mais promissoras 
para o fomento do PNPB atrelado a inclusão da agricultura familiar na Bahia e acima de tudo 
representam grande importância para o desenvolvimento regional, com forte justificativa para 
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as questões econômicas, sociais e ambientais. A escolha da soja foi pela sua 
representatividade na atual conjuntura na produção de biodiesel no Brasil, representando 
quase 80% no sistema produtivo no país. Outras fontes, como pinhão manso, amendoim, 
girassol, canola, gordura de peixe, escuma de esgoto, óleo de vísceras de frango, entre outras, 
são também mencionadas para a produção de biodiesel, mas não são objetos de análise neste 
trabalho. 

 

Figura 3 – Os biomas do Estado da Bahia 

 
Fonte: SEMA (2013) 

 

A partir do contexto sobre quais as oleaginosas que têm potencial para a geração de energia 
oriundas de biomassa energética, podem ser analisadas características específicas que 
acarretam considerações diferentes quanto à disponibilidade do teor de óleo e do rendimento 
de óleo por hectare a ser destinado para a produção do biodiesel. A Tabela 1 apresenta uma 
série de características das principais oleaginosas, classificadas por rendimento de óleo 
vegetal (kg/ha), para a produção de biodiesel (MAPA, 2007). 

 
Tabela 1 - Principais oleaginosas para a produção de biodiesel no Brasil 

Oleaginosas Teor de Óleo Rendimento Aproximado de Óleo 
Vegetal (kg/ha) 

Tipo de Cultura 

Dendê (palma) 26% 4.000 Permanente 
Pinhão-Manso 37% 2.000 Permanente 
Amendoim 45% 676 Temporária 
Girassol 44% 667 Temporária 
Canola 38% 570 Temporária 
Soja 20% 564 Temporária 
Mamona 48% 470 Temporária 
Algodão 19% 361 Temporária 
Fonte: MAPA (2007) 
Nota: Balanço Nacional da Cana-de-Açúcar e Agroenergia 
 

No início de construção do PNPB, o governo planejava utilizar a mamona e a palma como as 
principais oleaginosas para a produção de biodiesel na região Norte/Nordeste, por se tratar de 
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culturas com teores de óleos relativamente elevados, amplamente conhecidas, intensivas em 
mão de obra, o que se adéquam perfeitamente ao perfil da agricultura familiar, supostamente 
o foco social do governo (NAE, 2005). Suas utilizações como matéria-prima para a produção 
do biocombustível foram altamente equivocadas, sobretudo pela alta viscosidade, baixa 
produtividade por hectare plantado, alta acidez e custos de produção elevados. Vale destacar 
que a soja apesar de apresentar o menor rendimento de óleo por área, ela se impôs frente às 
outras oleaginosas no PNPB por constituir um processo já consolidado nas suas estruturas de 
relações técnicas e de capital no país e na Bahia, representando a melhor opção em termos de 
competitividade. 

De uma forma mais contextualizada, o estado da Bahia apresenta vários fatores de 
competitividade para o fomento das oleaginosas e produção de Biodiesel (CARNEIRO, 2005; 
SICM, 2012): 

a) Possui uma localização estratégica entre as regiões Sul/Sudeste e Norte/Nordeste do 
Brasil; 

b) Disponibilidade de áreas agrícolas com condições edafoclimáticas favoráveis à 
implantação de vários sistemas agrícolas;  

c) Diversidade de culturas aptas à produção de biodiesel; 
d) Experiência estadual na produção de óleos vegetais; 
e) Capacidade instalada de Pesquisa & Desenvolvimento, pois a Universidade Estadual 

de Santa Cruz (UESC), Universidade Federal da Bahia (UFBA), a Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), Universidade Salvador (UNIFACS), Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-CETIND) e o Instituto Federal da 
Bahia (IFBA) possuem domínio tecnológico de produção de biodiesel; 

f) Disponibilidade de Assistência Técnica e Extensão Rural para os produtores de 
oleaginosas (SEAGRI, EBDA, CEPLAC); 

g) Existência da Rede Baiana de Biocombustíveis (RBB); 
h) Programas de fomento para o setor energético;  
i) Em curso a existência de dois grandes projetos estruturantes: o Porto Sul e a Ferrovia 

Oeste-Leste. São grandes complexos logístico-produtivos no eixo Oeste-Sul da Bahia, 
com Porto off shore, Pólo industrial e a Ferrovia Oeste-Leste, integrando o Sudoeste 
da Bahia ao Centro-Oeste brasileiro, regiões ricas em grãos e em minérios. 
 

O Estado da Bahia apresenta grande importância no cenário brasileiro e tem grande 
representatividade no cenário de oleaginosas. Segundo dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (CONAB) (CONAB, 2014) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (IBGE, 2014), a Bahia é: 

a) O maior produtor de mamona do Brasil e do Nordeste; 
b) O segundo maior produtor de Algodão do Brasil e o maior do Nordeste; 
c) O segundo maior produtor de Amendoim do Brasil e o maior produtor do Nordeste; 
d) O sexto maior produtor de soja do Brasil e o maior produtor no Nordeste;  
e) O segundo maior produtor de palma do Brasil e o maior produtor do Nordeste; 
f) O oitavo Estado em número de bovinos abatidos no Brasil. 

 
Por outro lado, um dos grandes agravantes no Estado da Bahia é a acentuada concentração da 
pobreza com forte relação em alguns aspectos territoriais, demográficos, sociais, econômicos, 
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bem como a performance da evolução da base produtiva do Estado. É um estado com grandes 
dimensões territoriais com 564 mil km2, representando cerca de 36% da Região Nordeste. Os 
14 milhões de baianos representam cerca de 7,3% da população do país e 26,4% da região 
nordestina. Aproximadamente 30% da sua população estão na zona rural, correspondendo por 
14% da população rural do país, sendo que cerca de 33% encontram-se em condição de 
extrema pobreza, frente a 11% da população urbana (IBGE, 2012). A Bahia, ainda tem cerca 
de 60% dos municípios com até 20.000 habitantes. Certamente pode-se entender que estes 
esses aspectos podem ser considerados como entraves para um forte desenvolvimento do 
programa do biodiesel, pois 254 municípios, ou seja, 62% dos municípios baianos estão 
inseridos na região do semi-árido. Esta informação representa, 43% de todo o semi-árido do 
Nordeste, 68% do território do Estado e 48% de sua população baiana (IBGE, 2012). 

Apesar dessas constatações e das muitas vantagens do estado da Bahia, o que se observa, no 
quadro atual, é o fechamento de usinas com problemas diversos e as que estão funcionando 
estão importando de outros Estados diversas oleaginosas para a produção de biodiesel, pois a 
logística e os instrumentos legais estão dificultando a sua gestão no estado da Bahia para 
atender as usinas instaladas, como, por exemplo, a soja, que boa parte é importada dos estados 
de São Paulo e Goiás. Além de outros problemas relacionados à oferta de outras matérias-
primas produzidas no próprio estado, as que podem atender as usinas instaladas nas regiões 
próximas, preferem destinar a sua produção para o mercado externo via Porto de Pernambuco. 
Diante disto, o setor precisa rever as suas linhas de ações estratégicas para fomentar os 
principais fatores de competitividade como forma de desenvolver e apoiar os diversos elos do 
Complexo Agroindustrial do Biodiesel. 

Foi feita na sequência uma contextualização das principias matérias-primas proposta para este 
trabalho. As análises a seguir representam uma simplificação da complexa realidade do 
agronegócio do biodiesel, porém, as simplificações da realidade é um passo importante na 
busca do conhecimento sobre a mesma.  

 

6.3.1 Mamona 

 

A mamona (Ricinus commmunis L.), comumente apresentada como carapateira, palma criste 
e rícino, é de origem tropical, comercializada em mais de 15 países, tem o óleo como 
principal componente extraído das suas sementes, sendo o ácido ricinoléico o seu maior 
componente. Além disso, é um óleo bastante estável em variadas condições de pressão e 
temperatura, possui uma particularidade bastante especial, pois não queima com facilidade e 
nem libera gases tóxicos e é utilizado em centenas de processos industriais. (EMBRAPA, 
2008a). 

Praticamente, toda a produção da mamona é industrializada, obtêm-se como produto principal 
o óleo e como subproduto a torta de mamona, que pode ser utilizada na restauração de terras 
degradadas e como ração animal, isto depois de ser desintoxicada, pois apresenta substância 
altamente tóxica. O óleo da mamona tem larga utilização na indústria química, farmacêutica e 
cosmética. É utilizado para a fabricação de vernizes, tintas, sabões, plásticos, fibras sintéticas 
lubrificantes e como matéria-prima para a produção de combustível renovável: o biodiesel. 
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Dadas às diversas aplicações nobres deste óleo, seu preço de mercado é bastante elevado 
(PIRES, 2004). 

A mamoneira é tolerante à seca e é uma lavoura inserida no semi-árido baiano adaptando-se 
perfeitamente para a agricultura familiar e pode ser produzida em consórcio com culturas 
alimentícias. Neste sistema não existe mecanização nem utilização de insumos modernos 
como sementes melhoradas, defensivos, fertilizantes, etc. Ela é obtida, na sua maioria, em 
unidades de produção agrícola de até 15 ha (EMBRAPA, 2013).   

Os maiores produtores mundiais de mamona, em área plantada e produção são: Índia, China e 
Brasil. No Brasil, o estado da Bahia possui um enorme potencial para o cultivo da mamona. É 
possível perceber a importância da Bahia na produção de mamona no cenário brasileiro e 
nordestino, com relação safra de outros estados brasileiros. A microrregião de Irecê20, é 
composta de 19 municípios, se destaca com 85% da produção baiana. O Estado do Ceará é o 
segundo maior produtor de mamona, seguido de Pernambuco, Piauí e Minas Gerais. 

A produção e área plantada da mamona em baga no Estado da Bahia são apresentados na 
Figura 4. A sua produtividade média é de 596 kg/ha nos últimos 10 anos. Os dados 
apresentados para a análise envolvem os últimos 10 (dez) anos compreendidos entre as safras 
de 2004/2005 e 2013/2014.  

Figura 4 - Produção e área baiana de mamona – 2004/04 a 2013/14 

 
Fonte: CONAB (2014) 
 

Conforme dados da CONAB (2014), a Bahia contribuiu, com 79,2% da área plantada de 
mamona no Brasil na safra de 2012/2013. Na safra de 2012/2013, obteve cerca de 85 mil 

                                                
20 América Dourada, Barra do Mendes, Barro Alto, Cafarnaum, Canarana, Central, Gentio do Ouro, Ibipeba, 
Ibititá, Irecê, Itaguaçú da Bahia, João Dourado, Jussara, Lapão, Mulungu do Morro, Presidente Dutra, São 
Gabriel , Uibaí e Xique-Xique. 
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hectares plantados na Região Nordeste, dos quais cerca de 69 mil hectares estão na Bahia, 
representando a pior área plantada dos últimos 10 anos. Esta redução da área plantada na 
Bahia se deu em virtude da seca registrada neste período e consequentemente, registrou-se as 
piores produções nas últimas duas safras 2011/12 e 2012/13, com 17,9 e 11,5 mil toneladas, 
respectivamente, conforme Figura 4. 

Segundo a CONAB (2014), na safra 2004/2005, o Nordeste e a Bahia alcançaram a maior 
área plantada com 290,8 e 169,4 mil hectares, respectivamente.  Isto se deve às ações 
inseridas no Programa Nacional de Biodiesel, desde o decreto de 02/07/2003, quando foi 
criado o grupo de Trabalho Interministerial (GTI). Observa-se que mesmo com os incentivos 
do PNPB a área plantada de mamona teve quedas consecutivas com algumas oscilações 
registrando uma média nos últimos dez anos de 114 mil hectares. 

Segundo Santos et al. (2001) e Koury et. al. (2004), Freitas e Fredo (2005) e Campos e 
Carmélio (2009) os fatores que contribuíram para a redução da área plantada e da quantidade 
produzida de mamona na Região Nordeste, foram: 

a) a cadeia produtiva é deficiente. Falta de organização e inadequação dos sistemas de 
produção vigentes; 

b) falta uma estrutura de produção de sementes, obrigando o produtor a utilizar-se de 
grãos sem qualidade;  

c) falta de organização do mercado interno tanto para o produtor como para o 
consumidor final; 

d) utilização de práticas agrícolas inadequadas (rotação de culturas, espaçamento, época 
de plantio e consorciação); 

e) reduzida oferta de crédito e de assistência técnica ao produtor agrícola; 
f) a cultura da mamona promove a erosão, em virtude da utilização da mesma área para 

sucessivos plantios; 
g) utilização, por parte dos produtores, de sementes impróprias para o plantio (de baixa 

qualidade, rendimento médio e de alta susceptibilidade a doenças e pragas); 
h) preços baixos pagos aos produtores; 
i) comprometimento governamental (federal, estadual, e municipal) através de políticas 

agrícola e industrial; 
 

6.3.2 Palma (Dendê) 

 

O dendezeiro (Elaeais Guineensis Jaquim) é uma planta de origem africana (Golfo da Guiné), 
trazida, no século XVII, pelos escravos ao Brasil que se adaptou bem ao clima tropical úmido 
do litoral baiano. É considerada a cultura que mais produz óleo por unidade de área plantada 
entre todas as oleaginosas mapeadas e existentes no Brasil (SILVA, 2005). 

Existem duas variedades predominantes: a Dura e a Tenera. A Dura é resistente a pragas e 
doenças, convive com ervas daninhas, tem boa adaptação agroclimática e tem capacidade de 
produzir até a idade superior a 40 anos. Porém, esta variedade tem baixo rendimento por 
hectare, em torno de 4 a 6 t/ha.ano, e baixo rendimento em óleo, em torno de 16%. A Tenera é 
uma espécie híbrida, sendo a mais cultivada pelos países produtores por ser uma variedade 
que produz cerca de 30 t/ha.ano, com rendimento em produção de óleo em torno de 22%. 
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Porém, tem vida mais curta, em média 25 anos, e é altamente exigente em nutrição e pouco 
resistente a pragas (SANDE, 2002).  

O fruto da palma produz dois tipos de óleos: o óleo da palma (dendê) (palm oil), retirado da 
polpa ou mesocarpo; e o óleo de palmiste (palm kernel oil), obtido da amêndoa ou 
endosperma, similar ao óleo de coco e de babaçu (SUFRAMA/FGV, 2003). 

O óleo da palma também é muito utilizado na indústria de cosméticos e pode ainda ser 
submetido a grandes temperaturas, sendo usado na siderurgia e em equipamentos que 
requerem lubrificantes com alta estabilidade.  

No contexto mundial, os principais produtores são a Malásia, a Indonésia e a Nigéria, sendo o 
Brasil 11º produtor mundial (CONAB, 2012). No Brasil existe 113.135 hectares plantada de 
palma, o estado do Pará é o principal produtor, 58.795 ha (52%), e uma produtividade de 
17.593 kg/ha, registrado em 2012. Em seguida, vêm o estado da Bahia com 53.943 ha 
(47,7%) e uma produtividade de 3.788 kg/ha, registrado em 2012 (IBGE, 2014). A 
produtividade registrada na Bahia é de 21% com relação a produtividade do estado do Pará, 
isto ocorre, porque a variedade cultivada no Pará é o tenera, além de outros fatores agro-
econômicos envolvidos. 

A CONAB (2012) apresenta também várias vantagens no cultivo da palma para o Estado da 
Bahia, principalmente, nas áreas litorâneas que se estendem desde o Recôncavo Baiano até o 
Sul da Bahia. O Brasil, safra de 2012 apresentou um produção de 1.240.992 toneladas 
(cacho/coco) e a Bahia com 204.353 toneladas (cacho/coco) representando apenas 16,5% da 
produção nacional. Observou-se que área plantada de palma estava estagnada em 41.000 ha 
entre os períodos de 2001 a 2005 e a partir do ano de 2006 a área plantada deve aumentos 
consecutivos chegando em 2012 com quase 54 mil ha, um aumento de 31% neste período, 
conforme Figura 5. 

A produção e área colhida da palma em cachos na Bahia são apresentadas na Figura 5. 

Figura 5 - Produção e área plantada de palma em cachos na Bahia 

 
Fonte: IBGE (2014) 
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Os municípios produtores de palma na Bahia são: Valença, Taperoá, Jaguaripe, Camamu, 
Cairu, Una, Ituberá, Nilo Peçanha, Igrapiúna, Cachoeira, Caravelas, Maraú, Alcobaça, Santo 
Amaro, Presidente Tancredo Neves e Uruçuca (PAM/IBGE, 2012).  

 A CEPLAC (2008) apresenta algumas vantagens para a produção de palma na Bahia: 

a) Existência de um milhão de hectares, remanescentes da mata atlântica, próprios à 
cultura do dendezeiro; 

b) Possibilidade de geração de 100 mil empregos diretos; 
c) Existência, no país, de uma demanda da ordem de 500.000 toneladas de óleo/ano de 

palma; 
d) Possibilidade de recomposição de espaço florestal em processo adiantado de 

degradação, por “florestas de cultivo”; 
e) Fator de sustentação da própria cacauicultura, na Região Cacaueira. 

 

Segundo Parente (2003), a acidez elevada do óleo de palma é um ponto negativo. De acordo 
com dados de Leiras (2006), o grau de acidez do óleo obtido pelas esmagadoras do Baixo Sul 
varia de 2,5% e 5,5%, porém deve-se utilizar como insumo um óleo vegetal com, no máximo, 
1% de acidez. Ainda segundo Leiras (2006), este problema pode ser resolvido através de uma 
capacitação logística local, diminuindo o tempo entre a colheita e o processamento.  

CONAB (2006) afirma que o negócio palma na Bahia existe dois segmentos fortemente 
diferenciados. O primeiro é constituído pelos conhecidos "roldões", que são as unidades 
processadoras do óleo, localizadas em toda a região do Baixo Sul. São unidades antigas e 
tradicionais que fornecem azeite de palma para as baianas de acarajé, pequenos restaurantes e 
consumidores locais do litoral Sul e do Recôncavo da Bahia. O segundo segmento está 
centralizado em três empresas esmagadoras e processadoras de azeite de palma 
industrializado, que juntas processam a maior parte da matéria prima produzida no Estado e 
normalmente controlam os preços pagos ao agricultor familiar. 

Os pontos negativos dos "roldões”, estão enquadrados nos seguintes itens: falta de orientação 
técnica; baixo rendimento na extração do óleo; prejuízo das partes da matéria prima na 
produção; produzem um óleo de péssima qualidade; provocam expressivo impacto ambiental, 
em decorrência dos descartes dos efluentes nos manguezais da região. 

Outros pontos negativos para a produção de palma no Brasil foram apontados por MAPA 
(2006) e Carvalho (2008), entre eles: alto custo de implantação da lavoura, baixa 
produtividade em decorrência da existência de grandes áreas de palma subespontâneos de 
baixo rendimento, longa maturação dos investimentos (4 a 6 anos), exploradas de forma 
extrativista, ausência de tratos culturais e fitossanitários, escassa mão-de-obra especializada, 
ausência de adubação em áreas de extrativismo, carência de recursos e assistência técnica, 
necessidades de intervenção de programas governamentais que estruture e modernize a cadeia 
produtiva, dentro outros motivos. 

Segundo Carneiro (2003), a produção de dênde localizada no sul do Estado corre o risco de 
ser direcionado para processamento do biodiesel e provocar uma competição com outros 
setores que utilizam o palma no seu processo produtivo, tais como, no uso alimentício 
(margarina, gorduras, óleo de salada, azeite, etc); no uso de óleo-químico (sabões, 
condicionador, velas, tintas, detergentes, etc), no uso industrial (obtenção da esterina, oleína, 
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ácido láurico, entre outros); no uso de óleo de palmiste (palm Kernel oil), substituto da 
manteiga de cacau, muito usado na indústria de cosméticos e disputado por indústrias 
alimentícias, de sabão e óleo químico. 

 

6.3.3 Soja 

 

A soja (Glycine max. L. Merril) é uma das principais fontes de proteína e óleo vegetal, sendo 
considerada uma das oleaginosas mais estratégicas do mundo. O grão, o farelo e o óleo 
obtidos desta oleaginosa são commodities hoje utilizadas para a produção de diversos 
produtos. O farelo é o co-produto principal na extração do óleo e é usado principalmente 
como ração animal devido ao alto teor de proteína. 

O aumento do preço da soja no mercado mundial, desde a década de 70, despertou o 
interesses dos agricultores e do próprio governo brasileiro. O Brasil se beneficia de uma 
vantagem competitiva em relação aos outros países produtores: o escoamento da safra 
brasileira ocorre na entressafra americana, quando os preços atingem as maiores cotações. 

Atualmente, os líderes mundiais na produção de soja são os Estados Unidos, Brasil e 
Argentina, seguidos da China, Índia e Paraguai. O Brasil é o segundo maior produtor e 
exportador mundial de soja, com uma produção de 73,5 milhões de toneladas, na safra 
2012/2013 (CONAB, 2014). Os maiores produtores de soja no Brasil, na safra de 2012/13 
foram: Mato Grosso (23,5 milhões de toneladas), Paraná (15,9 milhões de toneladas), Rio 
Grande do Sul (12,5 milhões de toneladas), Goiás (8,5 milhões de toneladas), Mato Grosso do 
Sul (5,8 milhões de toneladas), Minas Gerais (3,3 milhões de toneladas) e Bahia (2,6 milhões 
de toneladas) (CONAB, 2014). 

No Nordeste, apenas três estados produzem soja: a Bahia (1.281 mil ha), o Maranhão (586 mil 
ha) e o Piauí (546 mil ha) na safra de 2012/2013. A Bahia é o sexto maior produtor do Brasil, 
o maior do Nordeste em área plantada e produção, representando 50,4% da área plantada no 
Nordeste (CONAB, 2014).  

Os maiores produtores de soja no Estado da Bahia são: São Desidério, Barreiras, Luís 
Eduardo Magalhães, Correntina, Formosa do Rio Preto, Riachão das Neves e Jaborandi 
(PAM/IBGE, 2012).  

Observou-se que a produção da soja na Bahia teve um aumento de mais de 440 mil hectares 
nos últimos 10 anos, mas mantendo um média anual de 2.705 kg/ha, equivalente à média 
nacional. Percebe-se que nas últimas 2 safras baianas de 2011/12 e 2012/13, houve um 
crescimento da área plantada de 2,8% e 15,2%, respectivamente, tendo uma estimativa de 
aumento de 2,4% para a safra 2013/14, conforme ilustrado na Figura 6. Apesar do 
crescimento da área plantada observou-se uma queda na produção safras de 2011/12 e 
2012/13 em virtude das estiagens registradas no estado da Bahia nestes períodos. 
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Figura 6 - Produção e área plantada da soja na Bahia 

 
Fonte: CONAB (2014) 
 
Desde o início do programa, Carneiro (2003) observou-se pontos fracos para o 
desenvolvimento da cadeia produtiva da soja para o mercado de biodiesel, que são e que ainda 
continuam sendo considerados gargalos:  

a) O aumento das exportações de óleo de soja para o mercado asiático poderá afetar a 
oferta local para uso em biodiesel; 

b) A logística para integrar a produção de oleaginosa, esmagamento, produção de 
biodiesel e consumidores, apresenta-se ineficiente; 

c) O baixo teor de óleo, em torno de 18% (82%, são farelo utilizado para alimentação 
animal). 

 

Embora a soja não tenha um coeficiente técnico igual à mamona (alto teor de óleo) e a palma 
(alto produtividade kg/ha), existe uma economia de escala considerável, o que tornou a 
oleaginosa nestes 10 anos de PNPB (2004 a 2014) a mais competitiva e a opção mais viável 
para a produção de Biodiesel. Dall’Agnol (2008, s.p) apontou várias justificativas para o uso 
da soja: 

A soja tem uma cadeia produtiva bem estruturada, tanto antes quanto depois da 
porteira; é um cultivo tradicional e adaptado para produzir com igual eficiência em 
todo o território nacional; oferece rápido retorno do investimento: ciclo de 4 a 5 
meses; é dos produtos mais fáceis para vender, porque são poucos os produtores 
mundiais (EUA, Brasil, Argentina, China, Índia e Paraguai), pouquíssimos os 
exportadores (EUA, Brasil, Argentina e Paraguai), mas muitíssimos os compradores 
(todos os países), resultando em garantia de comercialização a preços sempre 
compensadores; o biodiesel feito com óleo de soja não apresenta qualquer restrição 
para consumo em climas quentes ou frios, embora sua instabilidade oxidativa e seu 
alto índice de iodo inibam sua comercialização na Europa; Seu óleo pode ser 
utilizado tanto para o consumo humano, quanto para produzir biodiesel ou para usos 
na indústria química.  
 

Santana (2004) argumenta que, se o objetivo for a geração de renda e a segurança alimentar 
dos pequenos e médios produtores, a concentração de propostas de desenvolvimento 



143 
 

centradas quase que exclusivamente na soja pode ser interpretada como um contra-senso, por 
pelo menos três razões principais: 

 

A primeira, porque a produção de soja exige grandes investimentos e grandes áreas, 
condição inacessível aos pequenos e médios produtores; a segunda, porque a 
excessiva concentração em só produto, além dos riscos inerentes aos problemas de 
uma estrutura monopsonista, traz consigo os mesmo riscos e problemas advindos do 
programa nacional do álcool que, centrado na cana-de-açúcar, inviabilizou 
investimentos em inúmeras outras alternativas, que beneficiavam pequenos e médios 
e produtores, como no caso da mandioca, produto cultivado e cultivável em todos os 
quadrantes do país, cujo emprego em larga escala beneficiaria um imenso 
contingente de pequenos e médios produtores rurais tradicionalmente produtores; e a 
terceira, decorrente da variável preço de mercado nas decisões do produtor para a 
venda da soja para o mercado externo ou para o mercado interno. Somente uma 
política específica de garantia de preços internos evitaria a venda de soja para o 
mercado externo se os preços internacionais se mostrarem mais vantajosos. 
(SANTANA, 2004, p. 1-2). 

 

6.4 Análise Conjunta dos Fatores de Competitividade dos Sistemas de Produção das 
Oleaginosas para o PNPB com foco na Bahia  

 

A agricultura é o ponto central do agronegócio, por ser a fonte primária das mercadorias da 
cadeia alimentar e de fibras para fins energéticos. Vinculam-se, ao agronegócio do biodiesel, 
agentes que participam de uma cadeia produtiva que envolve desde a produção de insumos, a 
produção das matérias-primas, a transformação e o processamento industrial do óleo vegetal e 
a distribuição do produto até o consumidor final. Essa cadeia agrupa também outros serviços 
de apoio, desde a pesquisa e assistência técnica, transporte, comercialização, crédito e dentre 
outros. 

São várias as cadeias produtivas que constituem o complexo biodiesel. No contexto de 
prioridades das matérias-primas para a produção de biodiesel o estado da Bahia se destaca, 
pois possui capacidade para produzir várias delas, o que em certa medida constitui-se uma 
vantagem de mercado (COUTO et al., 2006).   

A análise conjunta dos fatores de competitividade proposta nesta pesquisa teve como base o 
uso dos Fatores Estruturantes aplicados à Cadeia Produtiva do Biodiesel (FE-CAPBIO). 
Destaca- se para este trabalho as seguintes cadeias produtivas das oleaginosas nos seus 
respectivos biomas, que são: a soja (Cerrado), a mamona (Caatinga) e a palma (Mata-
atlântica). 

As seções seguintes apresentam os resultados de cada um dos Fatores Estruturantes 
analisados. Assim, foi possível compreender como cada Fator e seus respectivos Elementos 
Temáticos influenciam a competitividade da cadeia produtiva do biodiesel no estado da 
Bahia. 

 

6.4.1 Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel: Avaliação dos Fatores 
Institucionais e Legais  
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Devido à novidade do negócio de biodiesel, a participação do Governo Estadual e Federal é 
de fundamental para inserir Leis, Normas e Regulamentações que ditem as diretrizes do 
mercado como um todo.  

Antes de fazer quaisquer considerações sobre o marco regulatório, sua relação com as 
políticas setoriais, é interessante uma breve discussão acerca dos motivos que tornam a 
intervenção governamental tão importante para o desenvolvimento econômico de uma 
determinada região ou de um produto. A participação e interferências do Governo têm sido 
positivas para a implantação de novos negócios, haja vista que históricos de instabilidades 
econômicas podem ocorrer a qualquer instante, tornado o negócio de biodiesel, por exemplo, 
em um negócio de alto risco.  

Faz sentido que este ponto seja abordado, pois tanto a regulação como as políticas públicas 
são instrumentos dos quais o governo dispõe para estabelecer estruturas de incentivos que 
conduzem as decisões dos agentes privados. As normas, leis e regulamentações desempenham 
pressão sobre um setor ao desenhar as condições econômicas de contorno, assim como os 
programas e incentivos para a cadeia do biodiesel definidos pelo governo direcionaram as 
decisões dos agentes da cadeia do biodiesel, moldando a estrutura das cadeias de suprimentos. 

O principal marco regulatório que introduziu o biodiesel na matriz energética brasileira, e 
também autoriza o uso comercial deste combustível no país, considerando a diversidade de 
matérias-primas disponíveis no país, é disposto pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, 
onde incluiu o inciso XII no Artigo 1º da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 que dispõe 
sobre a Política Energética Nacional, que diz: “XII - incrementar, em bases econômicas, 
sociais e ambientais, a participação dos biocombustíveis na matriz energética nacional”. 

A regulação do biodiesel esta evoluindo de forma mais ou menos coordenada com outras 
políticas setoriais e com as próprias demandas, isto porque uma legislação não é estática, ela 
evolui no seu tempo. A mais recente é a Lei 13.033, de 24 de setembro de 2014, que 
aumentou a mistura para B6 (seis por cento de biodiesel ao diesel) a partir de 1º de julho de 
2014 e B7 a partir de 1º de novembro de 2014 (BRASIL, 2014). Contudo, para estimular 
corretamente o investidor, o marco regulatório precisa ser estável, claro o suficiente e ter um 
norte bem definido, independentemente das correções que se fizerem necessárias no caminho. 
Neste sentido, foram incluídos na Lei 9.478/1997 vários pontos atualizados e pertinentes ao 
fomento dos biocombustíveis no país, com a inserção da Lei nº 12.490, de 2011, que 
complementa a Política Energética Nacional com os seguintes incisos (BRASIL, 2011):  

 
XIII - garantir o fornecimento de biocombustíveis em todo o território nacional;  
XIV - incentivar a geração de energia elétrica a partir da biomassa e de subprodutos 
da produção de biocombustíveis, em razão do seu caráter limpo, renovável e 
complementar à fonte hidráulica;  
XV - promover a competitividade do País no mercado internacional de 
biocombustíveis;  
XVI - atrair investimentos em infraestrutura para transporte e estocagem de 
biocombustíveis; 
XVII - fomentar a pesquisa e o desenvolvimento relacionados à energia renovável; 
XVIII - mitigar as emissões de gases causadores de efeito estufa e de poluentes nos 
setores de energia e de transportes, inclusive com o uso de biocombustíveis. 
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Neste estudo, foi levando em consideração os Fatores Institucionais e Legais para entender o 
nível de competitividade do setor. Levou-se em consideração os elementos temáticos Marco 
Legal e Políticas Públicas, sendo discutidos os principais sub-elementos temáticos: Lei 
11.097/2005; o Selo Combustível Social; leilões de biodiesel; políticas e programas 
específicos; e as políticas de Pólo de biodiesel. 

 

6.4.1.1 Resultados e discussões 

 

6.4.1.1.1 Diagnóstico dos Fatores Institucionais e Legais com foco no Marco Legal 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Institucional e Legal com foco no 
Marco Legal são apresentados na Figura 7, seguida por uma discussão das percepções dos 
entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

 

Figura 7 – Avaliação dos Fatores Institucionais e Legais com foco no Marco Legal de acordo com a 
percepção dos agentes especialista em biodiesel 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Conforme os dados apresentados a implementação da Lei 11.097/2005 e suas diversas 
mudanças no marco regulatório do biodiesel foi considerado bastante favorável, 
representando 74% no total (Favorável/Muito Favorável). Este ponto corrobora com as falas 
dos entrevistados em relação ao fato que a energia é um negócio estratégico para o 
desenvolvimento econômico e que a tendência crescente dos preços do petróleo no mercado 
mundial tornou imperativa a busca de outras fontes de energia, sobretudo as renováveis. Ou 
seja, a necessidade de introduzir o biodiesel na matriz energética do biodiesel configura-se 
como uma alternativa e a Lei 11.097/2005 significa um avanço em termos de competitividade 
do mercado na área das energias renováveis. Neste sentido, houve consenso entre os 
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entrevistados em torno do biodiesel como um combustível capaz de reduzir a dependência do 
petróleo.  

Por outro, lado Diniz e Favareto (2012) argumentam que no Brasil, as expectativas do marco 
regulatório expresso no PNPB em promover a diversidade de matérias-primas, a oportunidade 
de participação da agricultura não intensiva e melhorias em sistemas produtivos agrícolas em 
regiões menos favorecidas tem se mostrado insuficiente por em prática seus próprios 
objetivos pelo fato de se deparar com estruturas de produção e relações sócio-econômicas 
locais bastante diferentes, ao mesmo tempo em que possibilitam que grupos e agentes em 
torno de outras atividades agropecuárias predominantes nas regiões exerçam influência sobre 
a implantação do PNPB. Este ponto é representado no trabalho de Santos e Wehrmann (2010) 
ao afirmarem que a agroenergia no Brasil ainda não quebra o paradigma tradicional de 
acumulação de capital típico da atividade agroindustrial, citando como mais um exemplo à 
existência de falhas na ação estatal na execução do PNPB, ao induzir o crescimento do 
mercado por meio dos subsídios, crédito, regulamentação e selo combustível social, sem levar 
em considerar as diferenças nos ritmos das potencialidades agrícolas regionais. 

De fato vários trabalhos apontam problemas no que se refere à participação de diferentes 
agentes submergidos no processo e nos arranjos produtivos de matérias-primas para o PNPB 
(Buainain e Garcia, 2008; Diniz, 2010, Cesar e Batalha, 2011, Fernandes, 2013). Além do 
mais, o marco regulatório da tributação do biodiesel esta enviesado para garantir a 
competitividade das regiões mais desenvolvidas, menos tendo as reduções das tributações 
federais para as regiões mais carentes e com algumas oleaginosas selecionadas (SILVA et al., 
2014a).  

O que pode dizer é que o PNPB é um programa inovador em sua tentativa de instituir um 
novo mercado baseado em critérios social, ambiental e econômico. Um aspecto que foi 
relatado pelos entrevistados é que o programa apresenta iniciativas corretas no sentido de 
promover uma maior participação de cooperativas de agricultores familiares e suas entidades 
associativas, além de criar de um mercado compulsório, através da obrigatoriedade de adição 
do biodiesel no diesel, que prevê a participação da agricultura familiar em parceria com a 
iniciativa empresarial. O que de fato pode-se afirmar é que o governo montou o marco 
regulatório e tomou o cuidado de deixar que os empresários do ramo de biodiesel se 
tornassem os legítimos responsáveis pelos problemas na prática.  

Estes pontos são fortemente encorajados por diversos autores que afirmam que os resultados 
até o momento permitem concluir que é perfeitamente possível conciliar a participação de 
grandes corporações com a da agricultura familiar, e que o programa já está favorecendo 
muitos agricultores familiares alterando positivamente o mercado de mamona na Bahia, com a 
elevação do preço e tornando o negócio mais lucrativo para a maioria dos agricultores 
(CAMPOS e CARMÉLIO, 2009; LOPES, 2010). 

Conforme os dados apurados, o Selo Combustível Social (SCS) foi considerado bastante 
favorável no sentido de garantir a competitividade da usina de biodiesel e de proporcionar 
benefícios significativos para a produção agrícola na Bahia, representando 78% e 65% 
respectivamente, no total acumulado (Muito favorável/Favorável). 

O SCS trata-se de uma certificação com reduções tributárias, fornecida às usinas de biodiesel 
que adquirem oleaginosas produzidas pela agricultura familiar de acordo com o percentual de 
cada região (SILVA et al, 2014c). Pode-se dizer que é uma das importantes políticas do 
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governo para desenvolver a produção de biodiesel no país. Para consegui-lo, as usinas devem 
tomar uma série de medidas que visam à inclusão dos pequenos agricultores no processo de 
produção das oleaginosas. As principais medidas são: adquirir do agricultor familiar matéria-
prima para a produção de biodiesel em parcela percentual não inferior a definida pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e assegurar assistência e capacitação técnica 
aos agricultores familiares.  

É importante frisar que o selo é pré-requisito para a participação de venda de biodiesel nos 
leilões realizados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e que 
sem este selo as usinas somente poderão participar da fatia de 20% do total colocado em cada 
leilão. Dessa forma, a obtenção do selo não é apenas opcional, e sim, essencial para as 
grandes usinas de biodiesel. 

Segundo a percepção dos entrevistados a participação e o fortalecimento da agricultura 
familiar são questionados mediante os impactos trazidos com o aumento na produção de 
matérias-primas para a produção de biodiesel. Alguns entrevistados citam que o Selo não cria 
a obrigatoriedade da usina de biodiesel na aquisição pelo menos um percentual minímo de 
matérias primas no Estado ou na região onde a usina esta instalada, ou até mesmo em 
transformar a matéria-prima comprada em combustível, isto quer dizer que, ela pode ter o 
SCS e fazer toda aquisição de suas matérias-primas fora do Estado, além de poder revender as 
matérias-primas adquiridas a terceiros. Isto é, o retrato encontrado com as duas usinas 
instalada na Bahia, onde as mesmas estão comprando matérias-primas fora do Estado para 
atender o SCS, sendo confirmado por um dos gerentes da Petrobras Biocombustíveis (PBIO). 

Outros pesquisados relataram que as usinas não tem interesse pela matéria-prima produzida 
pelos agricultores familiares, por exemplo, os cachos de palma do Baixo Sul da Bahia, que 
apresentam alto índice de acidez, e, tampouco lhe importam se a produção de biodiesel é 
oriunda de oleaginosas produzidas no município, e se vai impactar positivamente na geração 
de emprego e renda, mas o que realmente importa para as usinas são as assinaturas dos 
contratos com os agricultores familiares para a obtenção dos incentivos tributários do SCS.  

Para um grupo de entrevistados, embora tenha sido idealizado e definido com o propósito de 
incluir a agricultura familiar na cadeia do biodiesel e de diminuir as disparidades regionais, 
via incentivos fiscais, o selo parece estar funcionado como um inibidor ou um entrave para 
atração de novas usinas para as regiões menos desenvolvidas, pois o custo de entregar 
sementes e prestar assistência técnica é muito elevado. Isto pontuado na entrevista por 
representante de usina e por Dorneles (2012) que afirma que a entrega de sementes e o custo 
de assistência técnica realizadas na região Nordeste é muito desigual e diferente quando se 
compara com as outras regiões (Sul, Sudeste e Centro-Oeste).  

Com relação às aquisições de oleaginosas dentro do Nordeste, e dentro deste, o semi-árido, o 
percentual obrigatório no início do Programa (que era 50%) era considerado muito elevado, o 
que estava afugentando novos investimentos nesta região. Mesmo com uma redução (para 
30%) de aquisição de oleaginosas, não foi observado aumento de novas usinas no Nordeste, e 
em especial na Bahia (SILVA et al. 2014d). Isto significa dizer que os outros 70% poderão ser 
outras matérias-primas que não são contabilizadas nas reduções de impostos federais 
(PIS/COFINS). Em termos de competitividade, as usinas que estão nas regiões mais 
desenvolvidas com contrapartidas menores foram as mais beneficiadas, isto pode se 
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comprovado na concentração de mercado do biodiesel nas regiões do agronegócio brasileiro 
(IPEA, 2010). 

Outro ponto comentado foi com relação ao Fator Multiplicador para fins de cálculo do 
percentual mínimo de aquisições da agricultora familiar e cooperativas, ou seja, se usinas 
adquirirem matérias-primas oriundas das regiões Nordeste e Semiárido será multiplicado por 
2 (dois) ao valor total das aquisições e por 1,5 (um e dois décimos) quando se tratar de 
aquisições de matérias-primas oriundas das cooperativas agropecuárias da agricultora 
familiar, conforme o inciso 7 do artigo 4º da Portaria 60/2012 (MDA, 2012). Isto quer dizer 
que, não é de fato os 30% de volume físico de matérias-primas primas oriundas da agricultura 
familiar, o que diminuiu cada vez mais o volume de oleaginosas que poderiam ser produzidos 
e entregues pelos agricultores familiares e de certa forma esta facilitando a situação 
econômica das usinas, o que pode comprometer ainda mais a inclusão social do programa. 

O que se observa atualmente é que o Selo Combustível Social tem significado um mecanismo 
de incentivo para as usinas, mas não de suporte dos objetivos de inclusão com o PNPB. Isto 
porque, em vez de alcançar o pequeno agricultor, que era o alvo inicial, o selo se torna uma 
credencial que permite acesso aos incentivos fiscais para as indústrias, além de facilitar o 
acesso delas a comercialização nos leilões. Portanto, o atual programa de incentivo à 
produção de biodiesel criado pelo governo que visa beneficiar agricultura familiar tem se 
mostrado interessante, porém ineficiente para alcançar grande produção de oleaginosas para o 
fomento do PNPB, basta verificar os dados histórico da produção da mamona e palma na 
Bahia, bem como a inexistência de produção de soja oriunda de agricultores familiares no 
estado da Bahia.  

Foi observado também nas entrevistas que atualmente as usinas não pagam o bônus financeiro 
por quantidade de oleaginosas adquiridas pelos agricultores das regiões de Irecê e Valença, 
bem diferentes do sistema de comercialização de outras regiões brasileiras. Na pesquisa foi 
relatado pelos entrevistados, que no início do programa a ex-usina Brasil Ecodiesel pagava R$ 
12 reais por saca para uma cooperativa da região de Irecê e alguns relataram que foi um 
tempo de glória e auforia, levando a Cooperativa COOPAF, localizada no Morro do Chapeú a 
ter mais de 6.000 cooperados e inseridos no Selo Combustível. Isto pode ser comprovado no 
trabalho de Lopes (2010) que cita que na safra 2008/2009 a COOPAF adquiriu dos 
agricultores familiares 12.505 toneladas de mamona de 6.000 agricultores cadastrados na 
safra atual. 

Corroborando com a pesquisa, Diniz (2010) afirma que SCS é uma ferramenta do PNPB que 
não tem gerado resultados e que o motivo responsável por essa falha é a fragilidade dos 
incentivos criados a fim de estabelecer as formas de governança e de troca nos arranjos 
produtivos para o PNPB. 

Conforme os dados apurados a forma de comercialização foi considerado bastante favorável 
no sentido para garantir a estruturação do mercado de biodiesel representando 79% no total 
(Muito Favorável/Favorável). 

A criação dos leilões de biodiesel pelo governo foi uma forma de incentivar a produção inicial 
e ter a garantia que a produção de biodiesel seja realmente comprada, isto quer dizer que o 
objetivo das estratégias dos leilões foi a garantia de uma demanda constante para o biodiesel 
no mercado brasileiro, estimulando o desenvolvimento do potencial da cadeia produtiva de 
diversas matérias-primas no país, através de uma política de aquisições de forma regulada.   
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Depois de muitas revisões na forma e formatado de realização dos leilões, conforme relatado 
por Silva et al. (2014a), para os entrevistados, a criação do leilão público de biodiesel visa 
reduzir a volatilidade de preços em um mercado ainda embrionário, com o objetivo para a  
redução dos riscos para o investimento tanto na etapa industrial quanto na etapa agrícola. Para 
outros, os sistema de leilões é a forma utilizada para medir o nível de competitividade entre as 
usinas, pois as que tiverem o melhor nível organizacional e de estrutura de custos, ofertará o 
menor preço pelo biodiesel e arrematará o lote. Isto foi observado por Locateli (2008) como 
forma de aumentar a competitividade das usinas em um mercado altamente concorrencial. 

Ficou evidenciado nas entrevistas que a necessidade da compra pública via leilões 
demonstrou ser ainda fundamental para a sustentação do PNPB. A manutenção dos leilões, foi 
portanto, um consenso entre os entrevistados visto que os mesmos visam garantir a compra do 
biodiesel. Ou seja, os argumentos evidenciaram, de forma convergente, que ainda não está na 
hora de terminar com a política dos leilões públicos e que o mercado livre não é a melhor 
opção neste momento. Neste ponto Vieira (2006) argumenta que as condições de competição 
no mercado de biodiesel são extremamente assimétricas, demandando que o setor público 
intervenha, reduzindo essas assimetrias, o que permite uma competição mais saudável e 
benéfica para todos e não simplesmente para os mais fortes. Esta opinião também é apoiada 
também no estudo do IPEA (2010) que afirma que os leilões são ainda importantes, entre os 
motivos elencados foram a padronização, a garantia de qualidade e viabilidade da fiscalização 
da mistura realizada pela ANP. 

Por outro lado observa-se desde o início a grande dificuldade de acertar a melhor maneira de 
realizar os leilões21. Foram realizados vários ajustes e muitos destas mudanças como mostra o 
estudo do IPEA (2010) o sistema de leilões é questionado por uma parte das usinas que 
produzem somente o biodiesel – e não óleo e farelo em um sistema integrado. Segundo o 
estudo as médias e pequenas usinas são naturalmente frágeis em um contexto de leilões, uma 
vez que exige entrega em grandes lotes, em um pequeno espaço de tempo, e diante da enorme 
capacidade ociosa de produção de óleo vegetal no mercado, entre outros motivos. Isto 
também foi percebido pelos entrevistados, haja vista que as usinas que não estão 
integradas/verticalizadas (esmagadora + processamento) ficam a deriva do mercado de óleo 
com as suas oscilações de preços, o que prejudica na entrega do produto arrematado nos 
leilões. Para respaldar este ponto o IPEA (2010) diz:  
 

Cada oscilação em R$ 0,01 no litro do biodiesel pode significar R$ 1 milhão 
de lucro para a indústria que consiga operar uma planta de 100 milhões de 
litros/ano mantendo o seu custo fixo. A redução do preço final do biodiesel 
tem comportamento análogo, implicando dificuldades para os pequenos 
produtores – na agricultura e na indústria –, diante das condições de maior 
competitividade das grandes empresas. Esta situação, portanto, não significa 
maiores oportunidades de inserção social. 

 
No geral na somatória de todos os elementos temáticos investigados ao Fator Institucional e 
Legal ligado ao Marco Legal foi analisado positivamente representando 74% como 
favorável/muito favorável. 

 

                                                
21 Ver detalhes dos ajustes do biodiesel nos artigos de Silva et al. (2014) 
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6.4.1.1.2 Diagnóstico dos Fatores Institucionais e Legais com foco nas Políticas Públicas 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Institucional e Legal com foco nas 
Políticas Públicas são apresentados na Figura 8, seguida por uma discussão das percepções 
dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

 

Figura 8 – Avaliação dos Fatores Institucionais e Legais com foco nas Políticas Públicas de acordo com a 
percepção dos agentes especialista em biodiesel 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os resultados da compilação dos dados investigados com relação ao desenho e das políticas 
públicas para o fomento do biodiesel no Brasil e na Bahia foi considerado bastante moderado 
representando uma avaliação geral de 46% como favorável/muito favorável. Ficou evidente 
que a maioria das repostas foram para a neutralidade, pois muitos dos respondentes 
desconhecem quais são as políticas públicas desenvolvidas e quais as que estão sendo 
implementadas. Isto foi confirmado com as entrevistas realizadas, onde foi perguntado quais 
as políticas públicas que estão acontecendo na sua região (tanto na região de Irecê e Valença) 
e a resposta praticamente foi unânime em não saber nem qual o nome do programa/projeto 
que estão sendo executado. A maioria respondeu que é por causa do projeto de biodiesel e 
nada mais. Isto também é evidenciado no trabalho de Fernandes (2013) com relação às 
políticas públicas para a inserção dos agricultores familiares na Cadeia Produtiva do 
Biodiesel, onde foi observado que os entrevistados também desconhecem questões 
relacionadas ao marco regulatório. 

Com relação à importância e ao fomento das políticas setoriais do governo federal para a 
inserção dos agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel os agentes especialistas 
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Avaliação Geral do Fator Instituicional e Legal: Políticas Públicas

As cooperativas vinculadas ao PNPB na Bahia constituem um elo _______para o 
diálogo entre a usina e os agricultores familiares.

O esforço do governo do estado da BA esta sendo considerado _____ na 
promoção da organização do agricultor familiar em associações e/ou 

cooperativas.

A eficácia da gestão do projeto Polos de Biodiesel para a produção de biodiesel 
no Brasil esta sendo considerada______ para o desenvolvimento do mercado de 

biodiesel na Bahia

As políticas setoriais do governo federal para a inserção dos agricultores 
familiares na cadeia produtiva do biodiesel constitui num ponto______.

A eficácia das políticas setoriais específicas direcionadas a produção de biodiesel 
na Bahia formulada pelo governo do estado da BA esta sendo 

considerada______ para o desenvolvimento do mercado de biodiesel.

As políticas setoriais específicas do governo do estado da Bahia para a inclusão 
dos agricultores familiares na cadeia produtiva do biodiesel fundamentam-se em 

um ponto _______ para o fomento do PNPB. 

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável
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avaliaram como bastante favorável, representando 82% no total, isto pode ser um reflexo 
como favorável qualquer iniciativa que traga melhorias no nível de vida dos agricultores 
familiares. Porém, neste elemento temático ficou constado que as políticas setoriais 
específicas do governo do estado da Bahia para inclusão social fundamentam-se num ponto de 
neutralidade (46%) e com moderado ponto favorável/muito favorável (43%). Agora para as 
políticas setoriais do governo federal para a inserção dos agricultores familiares na cadeia 
produtiva do biodiesel foi considerado bastante favorável/muito favorável (82%). Porém, na 
visão dos agentes especialistas a eficácia de ambas as políticas públicas estão a desejar, com 
índice geral de 47% (desfavorável/muito desfavorável) para as políticas públicas do estado da 
Bahia e com índice geral de 43% (desfavorável/muito desfavorável) para as políticas públicas 
do governo federal, em especial para o programa Pólos de Biodiesel.  

Dois pontos foram observados com positivos pelos agentes especialistas que acham que o 
governo do estado da Bahia vem se esforçando na tentativa de organizar e promover os 
agricultores familiares em sistema de cooperativas e que também acreditam que as 
cooperativas constituem um importante elo no diálogo entre a usina e os agricultores 
familiares. 

Com relação às políticas públicas para o fomento no estado da Bahia existem alguns que dão 
sustentação ao programa de biodiesel entre eles o Programa de Bioenergia da Bahia 
(BahiaBIO), o Programa Estadual de Agroenergia Familiar, o BioSustentável, Programa de 
Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia (DESENVOLVE) 
e Plano Plurianual de Administração Pública Estadual (PPA). Na esfera Federal o Programa 
Polos de Biodiesel foi de fundamental importância para o início da sua implentação. 

Na pesquisa de campo, foi relatado pelo ex-coordenador do projeto de biodiesel no estado da 
Bahia, da gestão governamental passada, que o programa de biodiesel no estado da Bahia tem 
dois momentos. Antes de 2006 com o governo passado e após, com o governo atual. Antes de 
2006, tinha o Programa denominado de Probiodiesel, que tinha como foco um programa 
energético atrelado à questão da inclusão social e foi neste período que foram construídas as 4 
(quatro) usinas que estão na Bahia, além disto existiam 6 (seis) cartas consultas de usinas para 
serem implantadas no estado.  

Com a mudança de governo após 2006 ocorreu uma ruptura de paradigma, onde o foco 
passou a ser a agricultura familiar e no segundo plano, a criação de programa energético. 
Foram elaborados dois programas encabeçados por duas Secretarias distintas, que na prática 
nunca existiu um modelo de governança em rede, que são: o Biosustentável (voltado para 
atender a agricultura familiar) e o BahiaBio (com foco na agroenergia empresarial). Segundo, 
foi observado na entrevista que o governo mudou as regras do jogo, criando um arcabouço 
legal, onde as usinas tinham que mudar a sua matriz de produção exclusivamente com 
matérias-primas oriundos da agricultura familiar. Nesta tentativa de mudança, as empresas das 
cartas convites desistiram da Bahia, e as que estavam e as que estão operando no estado, 
somente uma sobreviveu, que é caso da usina da Petrobras em Candeias, e as outras, não 
conseguiram cumprir os contratos por razões de constantes quebras de contratos dos 
agricultores e/ou cooperativas, pela falta de regularidade das matérias-primas e por outros 
entraves, fazendo com que as usinas neste período perdessem o SCS, que em síntese, significa 
a perca do poder de participar do volume negociado nos leilões de biodiesel promovidos pela 
ANP. 
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Um estudo foi desenvolvido minuciosamente por Silva et al. (2014)22 e foi observado no 
trabalho que o modelo do PNPB apresenta uma distorção de sua contextualização no que 
tange às suas políticas públicas e que o Estado da Bahia precisa rever todos os seus programas 
para o setor agro-energético, pois as propostas formuladas pelas diversas organizações 
públicas estaduais não demonstram que existem um ciclo de políticas públicas envolvidas, 
bem como deixa claro que o Estado não esta realizando seu planejamento adequadamente, 
haja vista que os programas estão totalmente desarticulados com o Plano Plurianual de 
Administração Pública Estadual (PPA).   

Após a instituição do PNPB através do Projeto Polos de Biodiesel e do estímulo às políticas 
públicas do estado da Bahia para a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do 
biodiesel, as empresas Comanche em Simões e Brasil Ecodiesel em Iraquara por intermédio 
de cooperativas, iniciou-se os trabalhos de mobilização dos agricultores para produzir 
mamona na região de Irecê e palma na região de Valença. Neste período, os entrevistados 
observaram uma boa articulação do governo, com as usinas e cooperativas na tentativa de 
fomentar as políticas públicas e de regularizar os agricultores familiares em sistema 
cooperados para formatar os contratos de compra e venda das oleaginosas.  

Os entrevistados relataram que entre o período de 2007 a 2009 as usinas Brasil Ecodiesel e 
Comanhe entraram em falência e deixaram de atender os agricultores. Foi relatado que a 
Usina Comanche chegou a distribuir sementes, mas não fez assistência técnica, não entregou 
sacarias, não honrou contratos com técnicos agrícolas e na comercialização não compareceu. 
Na sequência, dos fatos, apareceu como salvação do biodiesel na Bahia a usina de Candeias 
da multinacional Petrobras (PBIO) e a troca de acionistas da Brasil Ecodiesel que passou a 
pertencer ao grupo conhecido com Vanguarda Agro, do ramo do agronegócio de grãos e 
fibras.  

Segundo os entrevistados, a partir de meados de 2009 começaram novamente as discussões 
com os agricultores familiares juntos às cooperativas credenciadas pelo MDA e governos. A 
PBIO fez contratos com cooperativas para adquirir matérias-primas nas regiões de Valença e 
Irecê. Segundo as informações dos técnicos agrícolas que trabalharam na época contratados 
pelas cooperativas para prestar assistência técnica, o único serviço executado na região de 
Valença foi somente o cadastramento dos agricultores familiares. Devido a alguns problemas 
de execução, estas informações são bastante restritas e por falta de indisponibilidade de 
informações não foi possível detectar porque o programa travaou no início da sua execução. O 
que de concreto foi observado é que não teve mais os repasses das usinas para as cooperativas 
e os técnicos agrícolas que trabalharam na época, tanto na região de Valença quanto na região 
de Irecê, ficaram sem receber os seus vencimentos e muitos ainda com pendências 
trabalhistas. 

Alguns entrevistados relataram que uma das cooperativas cadastradas da região de Irecê ficou 
com uma pendência financeira de cerca de 10 milhões de reais junto a usina da PBIO de 
Candeias. Isto aconteceu porque nesta época a usina antecipava os recursos financeiros às 
cooperativas e como contrapartida elas tinham que entregar no prazo estipulado no contrato as 
matérias-primas ou óleo vegetal. No final a usina ficou no prejuízo, os agricultores familares 

                                                
22 O artigo completo de Silva et al. (2014) intitulado “Biodiesel e Políticas Públicas: Uma análise crítica do 
PNPB e das Políticas do Setor Agro-energético no Estado da Bahia”, submetido para análise de um periódico. 
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não receberam assistência técnica, os técnicos agrícolas são receberam seus vencimentos e o 
governo do Estado não priorizou nem uma das suas políticas públicas e de extensão rural. 

Para resolver parte da situação, a PBIO na época fez contrato de assistência técnica com a 
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e conforme os relatos dos 
entrevistados nunca teve de fato esta assistência técnica, uma vez que esta instituição estatal 
passa por diversos problemas estruturais, de custos e de gestão coorporativa. 

Foi observado nas entrevistas que atualmente a Usina de Iraquara tem contratos de aquisição 
de oleaginosas da agricultura familiar de soja na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste e na sua 
unidade de produção faz o esmagamento da soja oriundo das aquisições de grande parte do 
Oeste da Bahia e que não tem nenhum contrato com cooperativas entrevistadas nesta 
pesquisa, e desconhecem qualquer contrato com agricultores familiares na Bahia, bem como 
não presta nenhuma assistência técnica no estado. A Usina PBIO, atualmente esta retornando 
a região de Valença após 4 a 5 anos sem nenhuma assistência técnica e qualquer outro apoio, 
tentando implementar contratos de parcerias com 2 (duas) cooperativas da região de Valença 
(CONTRATA e COOFAVA). Segundo depoimentos dos entrevistados, na primeira atuação 
da PBIO na região de Valença foi feito acordo e contratos com 4 (quatro) cooperativas no 
total de entrega de 800 toneladas de óleo de palma, e somente a COOFAVA conseguiu 
entregar 36 toneladas de óleo de palma. 

Segundo entrevistas com as cooperativas da região de Valença, a lista de exigências imposta 
pela usina PBIO preocupam estas organizações. O grande problema relatado é que, a partir da 
contratualização, as cooperativas terão que viabilizar mecanismos para entregarem o óleo 
bruto da palma, ao invés dos cachos de coco, como foi praticado em outras situações do 
passado, além disto, o índice de acidez tem que ser entre 3 a 7%, considerado muito baixo 
para a região, que registra índice acima de 8%. Foi relatado que a PBIO quer implementar um 
sistema de bonificação e penalidade, isto é, se for até 3% de acidez receberá bônus e acima de 
7% haverá penalidades. Sem mencionar que nenhuma cooperativa pesquisada tem um sistema 
de esmagamento e nem laboratório para verificar a qualidade do óleo vegetal produzido. 

Na região de Irecê, a mesma usina não tem contratos firmados com as cooperativas desta 
região, uma vez que estão fazendo a sua própria assistência técnica com a ajuda da sua 
coligada denominada de Bio-óleo, com planta industrial de esmagamento de óleos vegetais 
em Feira de Santana e com ponto de compra de oleaginosas na cidade de Irecê. Atualmente a 
usina PBIO detêm 50% da empresa coligada e esta empresa é quem faz a assistência técnica 
para 680 (seiscentos e oitenta) agricultores familiares da região de Irecê, especificamente nos 
municípios de Presidente Dutra, Morro do Chapéu, Orolândia, Itaetê, Nova Redenção. A Bbio 
esta entregando sementes, preparando os solos e realizando as aquisições das oleaginosas, 
tanto por parte destes agricultores cadastrados no MDA para a obtenção do Selo, como 
também por qualquer agricultor ou cooperativa que dispuser de matérias-primas pra venda 
para a sua coligada Bio-óleo. Estes dados foram confirmados em uma entrevista com um 
representante da PBIO. A grande discussão no montante é a quantidade de agricultores 
atendidos pela PBIO para atender o Selo combustível Social, pois com estes números de 
agricultores familares atendidos na Bahia a usina não consegue atender os 30% obrigatório, 
mesmo levando em consideração o Fator Multiplicador. Foi observado também, que a BPIO 
não esta atendendo os municípios que detêm as maiores produções de mamona na Bahia, 
entre eles, Canarana, Cafarnaum e Lapão. 
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É preciso entender que um dos passos mais importantes, para que uma política pública 
alcance seus objetivos, é o estabelecimento de uma relação de conhecimento e de confiança 
entre os atores nela envolvidos. Mas para que essa relação se concretize é preciso ter 
transparência e ser construída por meio de informações confiáveis. Isto não é o retrato das 
instituições no estado da Bahia, pois segundo as percepções dos entrevistados as principais 
instituições, entre as mais citadas têm-se a EBDA, SEAGRI, CEPLAC e MDA, uma vez que 
não estão colocando em prática as diversas políticas públicas desenvolvidas para fomentar a 
produção de oleaginosas.  

Na esfera estadual, foi muito comentado pelos entrevistados a ineficiência da Rede Baiana de 
Biocombustíveis (RBB), uma vez que tem atuado de forma desordenada nestes últimos anos, 
apenas sendo lembrada nos textos acadêmicos. Percebe-se que, não existe na prática um 
modelo de governança para o projeto de biodiesel no estado da Bahia, pois cada secretaria 
trabalha isoladamente com os seus pseudos programa, sem ter de fato uma rede de governança 
para que de forma global sejam desenvolvidas as devidas as ações projetadas. 

Na esfera federal foi destacado pelos entrevistados a decadência do Projeto Polo de Biodiesel, 
uma vez que não existe mais este programa na prática, apenas consta o seu nome nas 
propagandas do PNPB, acabando com todos os grupos e articuladores, inclusive no Estado da 
Bahia. A execução deste projeto ficou sob responsabilidade de duas organizações não-
governamentais: OBRA KOLPING DO BRASIL na região Nordeste e a PLURAL 
Cooperativa nas regiões, Sudeste, Sul, Centro Oeste e Norte (MDA, 2008).  

Estas organizações atuavam em conjunto com outros atores com o propósito de dar suporte 
para a criação dos Polos e de seus Núcleos de Produção (NPs) cujo objetivo era a atuação em 
grupos de trabalho com o propósito de organizar e articular a base produtiva de oleaginosas 
dos agricultores na cadeia produtiva do biodiesel. Segundo um ex-articulador do Projeto Polo 
na Bahia, apesar do esforço dos diversos articulares na tentativa de organizar e de mobilizar 
os agricultores familiares a aderirem ao PNPB, à ação do governo foi frustrada, pois permeou 
no cerne do programa a dificuldade de recuperar a confiança dos agricultores com relação a 
atuação dos governos e da assistência técnica prestada. Enfim, o Projeto Polo não conseguiu 
estabelecer um plano estratégico que levasse a criação de um ambiente favorável para a 
produção de várias oleaginosas, principalmente a palma e mamona. A soja nem entrou em 
cogitação, haja vista que na Bahia não tem área de soja proveniente de agricultores familiares.  

Este ponto foi observado no trabalho de Fernandes (2013) com relação ao descontentamento 
dos agricultores familiares locais e o desinteresse por parte das instituições governamentais, 
principalmente às de fomento à agricultura estadual e federal. Este desinteresse por parte das 
instituições públicas fragilizou o desenvolvimento e contribui para o declínio dos Pólos, uma 
vez que nenhuma política pública foi colocada em prática para a real inserção dos agricultores 
familiares da cadeia produtiva do biodiesel, deixando-os à mercê do jogo de interesses das 
cooperativas, da empresa produtora de biodiesel e dos intermediários.  Estas instituições 
limitaram-se a participar somente na fase de discussões sobre a implementação dos núcleos de 
produção em cada Pólo de Biodiesel, não se envolvendo com a operacionalização dos núcleos 
quando estes foram constituídos. Segundo um ex-articulador deste projeto na Bahia, a falta de 
gestão territorial e a falta de planejamento foram cruciais para o não atingimento de suas 
metas iniciais e, como resultado, os benefícios locais gerados pela atividade produtiva, tanto 
sociais quanto econômicos, foram irrelevantes.  
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Os entrevistados reconheceram a atuação e empenho das cooperativas como principal agente 
de mobilização dos agricultores familiares e apoiador das ações desenvolvidas pelas 
cooperativas e usinas, sendo considerado bastante favorável com índice geral de 71% 
(favorável+muito favorável). Porém, a gestão e a forma como as cooperativas estão atuando 
no estado da Bahia não satisfaz a um formato padrão administrativo com ênfase a uma gestão 
cooperativa, tendo como base uma total responsabilidade de seus cooperados, onde a 
contribuição para o capital da cooperativa deveria ser equitativa e o controle desse capital 
deveria ser democrático. Segundo Organização das Organizações do Brasil - OCB (1991) o 
processo deveria ser realizado através de uma eleição, em Assembleia Geral, do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal, que tem funções e atribuições, especificadas em Estatuto 
Social constituído pela cooperativa, que determinam a duração e renovação de seus mandatos 
(KREUTZ, 2004). 

O que foi observado na pesquisa de campo é que a maioria das cooperativas pela sua própria 
lógica de existência no Nordeste do Brasil se relacionam a um processo histórico-cultural, 
onde existem dominações de forças políticas ao longo de todo o seu processo de colonização. 
Isto é observado nos trabalhos de Almada et al. (2011) onde o processo histórico mostra-se 
como um fator de bastante influência na formação das políticas agrícolas, trazendo, assim, 
dificuldades na formação de cooperativas. No trabalho de Magalhães Drouvot et al. (2010), a 
população do Nordeste tem dificuldade de entender o espírito cooperativo por falta de 
consciência coletiva e que a imagem das cooperativas existentes é muito negativa, onde 
produtores não têm credibilidade no seu funcionamento, pois as influências políticas e a 
corrupção têm desviado estas organizações das suas reais finalidades. Esta conjuntura é bem 
desigual das regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde a imigração europeia, origens italiana e 
alemã trouxeram uma tradição bastante forte e enraizada de movimento cooperativo. 

Foi observado nas entrevistas que o modo de gestão da maioria das cooperativas se configura 
a ideia do “falso dono”, isto quer dizer que, dentro do conselho administrativo tem um 
cooperado que ocupa o cargo de presidente, porém ele é o líder da cooperativa e da execução 
sem a aprovação dos conselhos. Na prática, este líder assume o poder, porém não tem 
experiência de gestão e a maioria das vezes ocupam posição de liderança política na região. 
Com o tempo tem acesso livre ao caixa da cooperativa, manipula o conselho fiscal que é na 
sua essência inoperante e passa a ter controle nos sócios, dominando toda a estrutura da 
cooperativa e estabelecendo o rumo que desejar. Isso gera irregularidades de patrimônios, 
descaracteriza o verdadeiro sentido da gestão da cooperativa, sendo que o controle desse 
capital deveria ser democrático. Além disto, muitas instituições ligadas ao governo, prefeitura, 
sindicatos, ONGs entram no processo de construção da cooperativa, porém acabam 
dominando a gestão e descaracterizando o próprio princípio do cooperativismo. Isto foi 
comprovado nesta pesquisa, quando foi percebido que a maioria das cooperativas nas regiões 
pesquisadas estão ligadas ha algum partido político e associação de classe da região.  

Foi observado que os gestores das cooperativas conhecem parcialmente a existência da 
Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo e a existência de um Conselho Estadual de 
Cooperativismo, criado em 2009 pela Lei nº 11.362/2009 (BAHIA, 2009).  O objetivo desta 
política é: i) incentivar a atividade cooperativista e contribuir para o seu desenvolvimento no 
Estado ii) fomentar e apoiar a constituição, a consolidação e a expansão de cooperativas, iii) 
estimular a captação e a disponibilização de recursos financeiros destinados a apoiar ações 
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desta Política; iv) apoiar técnica e operacionalmente o cooperativismo no Estado, 
promovendo as parcerias necessárias ao seu desenvolvimento. 

Apesar da existência desta política a mais de cinco anos, a pesquisa revelou a que a práticas 
cooperativas e associativas não são disseminadas nas regiões, e, atualmente nas regiões 
pesquisadas têm apenas cooperativas que estão fomentando apenas o programa federal 
denominado PPA (Programa de Aquisição de Alimentos). O PPA é desenvolvido com 
recursos dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). O Programa instituído pela Lei 10.969/2003 propicia a 
aquisição de alimentos de agricultores familiares, com isenção de licitação, a preços 
compatíveis aos praticados nos mercados regionais. Os produtos são destinados a ações de 
alimentação por entidades da rede socioassistencial (BRASIL, 2003).  

Além da coordenação no nível político que envolve as políticas públicas no estado, o sucesso 
de qualquer programa energético depende da boa articulação entre o setor público e o privado, 
o que nos permite afirmar que os poderes públicos – federal, estadual e municipal – não estão 
integrados com o setor privado e com a sociedade nas políticas de apoio à produção de 
oleaginosas. Contudo, os entrevistados relataram que a maioria dos atores envolvidos na 
cadeia produtiva do biodiesel são os que mais desconfiam da participação política nestes 
programa e/ou projetos (riscos de incompetência, de corrupção ou de falta de continuidade 
nos compromissos). 

Em uma regra geral, não existente nas regiões pesquisadas uma “cultura” de acesso às 
políticas públicas pela parte dos interessados, muito menos de implementação e de 
continuidade por parte do setor público e privado. Segundo o entrevistado da Prefeitura de 
Irecê, nunca existiu de fato um entrosamento dos governos municipais a cerca das suas 
contribuições para o PNPB na Bahia e que o conjunto de ações federais e estatais deveriam se 
interconectar em vários aspectos restritamente locais. 

Do ponto de vista das ações de promoção do PNPB, notou-se que há alguns desencontros 
entre as iniciativas de apoio do nível federal e do estadual. Em nível federal as estratégias 
foram focadas em Políticas de Pólo de Biodiesel. Foi relatado pelos questionados que tais 
estratégicas de desenvolvimento da base produtiva não tinham ações transversais como 
políticas de educação, saúde e alimentação, que são fundamentais para seu sucesso. Foi 
também observado pelos entrevistados que as políticas estaduais atuam de forma mais 
dispersa, sem foco pré-determinado, o que dificulta ações transversais ligadas às ações de 
promoção dos programas e projetos para o fomento do biodiesel23.  

No geral, todas as medidas de políticas públicas não terão sentido se o setor público e privado 
não definirem o significado e a representatividade do biodiesel na matriz energética baiana e 
brasileira. 

 

6.4.2 Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel: Diagnóstico dos Fatores 
Econômicos e Estruturais  

 

                                                
23 Ver o artigo Políticas Públicas elaborado por Silva et al. (2014) 
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O biodiesel não é um negócio isolado do mundo, muitos fatores contribuem ou atrapalham o 
seu desenvolvimento. Por esse motivo, estudar as forças econômicas pode significar quais são 
as interferências neste negócio a nível estadual, regional e local. Alterações nessas variáveis 
econômicas têm implicações diretas na competitividade das cadeias produtivas do biodiesel, 
devido às variações nos preços, nos custos e nas receitas. 

Neste estudo, foi levado em consideração os Fatores Econômicos e Estruturais para entender 
o nível de competitividade do setor. Levou-se em consideração os elementos temáticos 
Macroeconômico, Microeconômico e Infra-estrutura, sendo discutidos os principais sub-
elementos temáticos: Taxa de Câmbio, Tributação, Credito, Financiamento, Inflação, 
Exportação, Importação, Demanda, Oferta, Produção, Custos, Estruturas de Mercado, 
Logística, Armazenamento, Maquinários e Condições de rodovias. 

 

6.4.2.1 Resultados e discussões 

 

6.4.2.1.1 Diagnóstico dos Fatores Econômicos e Estruturais com foco na Macroeconomia  

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes na cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Econômico e Estrutural com foco na 
Macroeconomia são apresentados na Figura 9, seguida por uma discussão das percepções dos 
entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

 
Figura 9 – Avaliação dos Fatores Econômicos e Estruturais com foco na Macroeconomia de acordo com a 

percepção dos agentes especialista em biodiesel 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Avaliação Geral do Fator Econômico e estrutural: Macroeconômico

A forma e o prazo de liberação das linhas de créditos e financiamentos para a produção de 
oleaginosas constituem num ponto ______ para o aumento das safras pelos agricultores …

A disponibilidade de linhas de créditos e financiamentos para a produção de oleaginosa 
constitui num ponto______ para o fomento da produção de biodiesel na Bahia.

A lei Kandir é _____ para a competitividade do biodiesel na BA.

A diferenciação das taxas de juros para financiamento da atividade agropecuária é _____ 
para a competitividade do biodiesel na BA.

Os impactos de uma desvalorização da taxa de câmbio é _____ para a competitividade de 
biodiesel no Brasil

A exportação de biodiesel é ______para a competitividade de biodiesel no Brasil. 

O aumento da mistura de biodiesel é _____para a inflação.

O atual incentivo fiscal do estado da Bahia  (ex: ICMS) é ______para o aumento da 
produção de biodiesel. 

O incentivo tributário federal (PIS/COFINS) para estimular a cadeia produtiva do biodiesel 
constitui um elo ______ para estimular a entrada de novas usinas no Nordeste.

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável
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Conforme os dados apurados no Fator Econômico e Estrutural com foco na Macroeconomia 
foi observado uma avaliação geral considerado moderada, representando 50% 
(Favorável/Muito Favorável) com 28% de neutralidade. Os resultados detalhados são 
discutidos na sequência. 

No elo da produção das oleaginosas e biodiesel na Bahia, as condições macroeconômicas têm 
grande importância, todavia tem efeitos positivos e negativos na competitividade do setor a 
depender do cenário econômico e político do momento.  

Os sub-elementos temáticos analisados como taxa de inflação, taxa de juros e taxa de câmbio, 
são instrumentos para verificar as condições favoráveis ou não para melhorar a 
competitividade do biodiesel na Bahia, e foram detectados resultados considerados 
moderados, pois a neutralidade prevaleceu nestes indicadores, indicando que os respondentes 
têm dúvidas com relação às mudanças destas variáveis no mercado. 

Os entrevistados acreditam que se ocorrer uma elevação da mistura de biodiesel ao diesel, 
certamente haverá aumento no preço do diesel para o consumidor final acarretando um 
aumento em cascata, o que poderá provocar uma elevação da taxa de inflação. No trabalho de 
Silva et al. (2014) citaram dois estudos que demonstraram uma pequena elevação da taxa da 
inflação decorrente do aumento da mistura do biodiesel ao diesel. O primeiro foi da Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE (2012) que demonstrou um pequeno aumento da 
inflação decorrente da elevação do preço final do produto, provocando efeito na cadeia 
subseqüente. Todavia, pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – (FGV) não 
identificou impacto significativo na inflação em razão do processo de adição do biodiesel ao 
diesel, pois constatou-se um pequeno índice inflacionário ao consumidor com relação às 
projeções da mistura até B20 (FGV, 2013). 

Para os entrevistados, a diferenciação da taxa de juros para financiar a atividade agropecuária 
é vista como positiva e é uma das taxas mais baixa no mercado.  Para a maioria dos 
entrevistados, a maioria dos agricultores familiares não tem acesso às diversas linhas de 
financiamentos com estas taxas de juros diferenciadas.  

43% dos agentes especialistas acham bastante favorável à desvalorização da taxa de câmbio24 
para melhorar a competitividade do biodiesel, enquanto que 32% acham desfavorável esta 
desvalorização. As alterações da taxa de câmbio tem influência direta na competitividade dos 
produtores, isto significa que uma elevação no câmbio corresponde a uma desvalorização do 
real e tem implicação no aumento da competitividade dos produtos brasileiros no mercado 
internacional.  

Os entrevistados corroboram com a tese que a desvalorização do câmbio vai encarecer a 
importação de combustíveis derivados do petróleo. O Brasil importa alguns tipos de petróleo, 
principalmente petróleo leve e óleo diesel, enquanto exporta outros tipos de petróleo, mais 
pesado. O encarecimento da importação, associada com a desvalorização, melhora a 
competitividade da produção interna de biodiesel, isto quer dizer que, a elevação do preço do 
barril de petróleo no mercado internacional é um dos principais motivos que impulsionam a 
procura de seus substitutos energéticos. 

                                                
24 Uma desvalorização cambial significa um aumento da taxa de câmbio nominal (aumenta-se o número de reais 
necessários para se adquirir um dólar). 
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Por outro lado, os entrevistados também alertam que uma diminuição no cambio, corresponde 
a uma valorização da moeda, favorecendo a importação, em geral, melhoraria a 
competitividade do petróleo frente ao biodiesel. Isto quer dizer se o preço atual do petróleo se 
encontrar em níveis bastante elevados significa que os custos de produção do biodiesel serão 
cobertos. As elevações do preço do petróleo em relação ao preço dos óleos vegetais, também 
contribuem para melhorar a competitividade do biodiesel. Além do mais, muitos itens do 
sistema de produção têm componentes importados o que poderia promover uma redução dos 
custos de produção.  

Na lei 11.097/2005 a importação de óleos vegetais para a produção do biodiesel nacional é 
proibido. Mas, foi relatado pelos gestores das esmagadoras de palma que as importações de 
óleo de palma no Brasil esta aumentado muito em virtude do crescimento da demanda para 
fins alimentícios, isto também, em virtude das reduções tarifárias de importação deste óleo, o 
que esta impactando negativamente as vendas das empresas da região de Valença a realizarem 
contratos com os seus fornecedores das regiões Sul e Sudeste para o setor de alimentos. Um 
destes gestores comprovou com notas fiscais, que uma das maiores empresas frigoríficas do 
Brasil está importando óleo de palma e comercializando no eixo Sul/Sudeste. Estas mudanças 
tarifárias estão dificultando as negociações com a sua carteira de clientes nestas regiões, haja 
vista que os preços do óleo de palma importado são menores em comparação aos preços dos 
óleos nacionais. 

Para os entrevistados o auto-abastecimento de petróleo não isola o mercado interno de 
combustíveis das flutuações no preço do petróleo no exterior. O Brasil participa do comércio 
mundial e deve acompanhar as flutuações do preço para manter a competitividade. Qualquer 
diferença entre o preço interno e o externo estaria a indicar uma intervenção do Estado na 
comercialização dos combustíveis. No entanto, as elevações de preço do mercado 
internacional são repassadas aos preços internos só quando essas elevações são consideradas 
permanentes. As flutuações temporárias não são repassadas, de forma a reduzir a instabilidade 
dos custos industriais brasileiros. Uma eventual alta de preço do petróleo pode ser repassada 
aos consumidores ao longo de vários meses. Como resultado, o preço interno acompanha o 
preço internacional, porém com algum atraso.  

Segundo os entrevistados, a diferenciação da taxa de juros para o financiamento da produção 
agrícola é de extrema importância, pois com uma taxa menor com relação aos outros tipos de 
financiamento faz com que os empresários da cadeia produtiva de oleaginosas e biodiesel 
possam captar mais recursos para poder empreender e gerar mais produção, 
consequentemente mais renda e emprego. No contraste, um aumento da taxa de juros faz com 
que os empresários diminuam a captação dos recursos para o fomento da sua produção. Isto 
pode também ocasionar outras situações, como a captação de recursos financeiros no mercado 
internacional com juros reduzidos, gerando um desequilíbrio na taxa de câmbio (valorização 
do real), o que vai desfavorece as exportações. O biodiesel no Brasil está começando a ser 
exportado, e por isto, o comportamento da taxa de câmbio também tem influência 
significativa nos resultados das exportações deste biocombustível. 

Os sub-elementos temáticos como incentivo tributário federal (PIS/COFINS), o incentivo 
fiscal do estado da Bahia (ICMS), a exportação de biodiesel e a disponibilidade de linhas de 
créditos e financiamentos para a produção de oleaginosa foram avaliados positivamente para 
estimular o aumento da produção agrícola, a entrada de novas usinas e para melhorar a 
competitividade do biodiesel no Estado. Estas variáveis na sequência acima listada 
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representaram um índice geral (Favorável/Muito Favorável) de 75%, 71%, 57% e 79%, 
respectivamente. 

Na avaliação dos agentes especialistas a tributação a nível federal e estadual tem sido 
favorável para a melhoria da competitividade da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia. 
Pontuaram para esta avaliação os incentivos fiscais do governo para o fomento da produção, 
no lado federal a redução dos PIS/CONFINS para alguns segmentos da cadeia e do lado 
estadual a redução do ICMS para a produção de óleo vegetal e biodiesel. 

Entretanto, os resultados das percepções dos entrevistados foram bastante divergentes. Muitos 
corroboraram que os incentivos tributários para um setor iniciantes são bastante louváveis, 
mas o formato como foram elaborados foram bastante criticados com relação aos diferentes 
coeficientes de redução, pois são bastante diferenciados em razão da matéria-prima, do 
produtor-vendedor e da região de produção, ou da combinação desses fatores. Alguns citaram 
que a política fiscal de incentivo à produção de biodiesel fica, então, muito dependente do 
Poder Executivo. Isto pode ser demonstrado na alteração do Decreto nº 6458 que versa sobre 
os tributos federais sobre a produção de biodiesel, alterado pelo Decreto nº 7.768 de 27 de 
junho de 2012 que reduziu os coeficientes do PIS/PASEP/COFINS para as oleaginosas 
produzidas no Sul, Centro-Oeste e Sudeste provenientes da agricultura familiar, isto significa 
dizer que a região Nordeste, em especial o estado da Bahia, está perdendo ainda mais 
competitividade com relação a estas regiões que são grandes produtoras de soja oriundas da 
agricultura familiar. Esta análise detalhada e bastante critica pode ser encontrada nos 
trabalhos de Silva et. al (2014a) e Silva et. al (2014b) que demonstraram que os incentivos 
fiscais criados pelo governo federal no PNPB para incentivar e fomentar a produção de 
oleaginosas no Nordeste e no Norte como matérias-primas para a produção de biodiesel não 
lograram os resultados esperados. Isto também foi observado por Lima (2005) lá no início do 
PNPB, onde afirmou que a redução tributária ofertada não era suficiente para garantir a tão 
importante inclusão social, ressaltando ainda, que esta redução não deveria estar condicionada 
tão somente ao cultivo de determinadas matérias-primas.  

Para exemplificar, hipoteticamente, no estado da Bahia sendo que as usinas estão comprando 
oleaginosas de agricultores familiares fora das regiões Norte/Nordeste para atender a Portaria 
60/2012 (MDA, 2012) que corresponde a 30% de aquisições de matérias-primas oriundas 
destes agricultores para as usinas instaladas na região Nordeste. Exemplo: uma usina de 
biodiesel adquire 30% de sua matéria-prima de agricultores familiares instalados no Sul do 
país e 70% do agronegócio da soja. 

Tributação Efetiva: 

PIS/PASEP/COFINS = 30% x R$0,058/litro + 70% x R$0,218/litro  
    = R$0,017/litro + R$0,153/litro  
   = R$ 0,17 / litro  
 
Na regra geral quem produz biodiesel diretamente do agronegócio da soja, por exemplo, paga-
se R$ 0,218/litro e a usina que possui o SCS com a percentual mínima de aquisição 
obrigatória paga-se em média R$ 0,17/litro. Isto significa uma redução de R$ 0,048/litro. 
Pegando a produção da usina V-Biodiesel de Iraquara/BA do ano de 2013 (ANP, 2014) da 
ordem 39.175.000 litros obtém-se uma redução tributária de R$ 1.880.400,00. E a produção 
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da usina da PBIO de Candeias/BA da ordem de 155.833.000 litros obtém-se uma redução de 
R$ 7.479.984,00.  

O significado desta simples conta está relacionado com a questão da usina no tocante ao 
recolhimento dos impostos federais como pressupostos e contrapartida da empresa em custear 
todos os requisitos para a obtenção e manutenção do Selo Combustível Social (assistência 
técnica, entrega de sementes, obrigatoriedade da compra das oleaginosas, preparo do solo e 
outros requesitos) que já foi afirmado por diversos entrevistados que é muito oneroso para 
garantir a sustentabilidade do SCS, bem como as afirmações no trabalho de Tiburcio (2011). 

Isto significa dizer que, na prática, o governo não esta de maneira alguma isentando e 
ajudando o setor industrial do biodiesel, ou seja, ele esta tirando de um lado, mas, cobrando 
do outro. Então, porque as usinas não abandonaram o SCS? A resposta é bastante simples, 
pois se a usina não tiver o SCS não vai conseguir vender o seu biodiesel nos leilões, pois a 
fatia para as usinas que não tem o SCS é bastante reduzida (20%) e sofreram muito na disputa 
com as usinas que detêm o SCS. Com esta análise e com estes números fica claro perceber a 
razão da permanência dos leilões e não à abertura para o mercado livre. Isto quer dizer que, se 
o governo deixar de atrelar o SCS com os leilões será o fim da sonhada inclusão social dos 
agricultores familiares. Atualmente, cerca de 91% da capacidade de produção instalada é 
detentora do Selo Combustível Social (MME, 2014). 

 Na avaliação dos agentes especialistas a tributação estadual tem sido favorável para a 
melhoria da competitividade da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia. No centro das 
atenções, os biocombustíveis também foram contemplados pelo pacote do governo estadual. 
Na Bahia existe o Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica 
(DESENVOLVE) instituído pela Lei nº 7.980, de 12 de dezembro de 2001 (BAHIA, 2001) e 
com as alterações no art. 10-B do Decreto nº 10.988, de 31/03/2008 (BAHIA, 2008) tem-se 
um tratamento tributário diferenciado para aquisições de insumos no semi-árido e implantação 
da unidade industrial na região para produção de Biodiesel. Os benefícios são divididos em 
três classes, separadas de acordo com o local de aquisição dos insumos e com a região de 
instalação das empresas. O Programa adota descontos de acordo com as classes de 
enquadramentos das indústrias, como por exemplo, a empresa poderá antecipar o pagamento 
previsto de ICMS em até cinco anos variando de 70% a 90% por ano conforme as seguintes 
formatações: Classe I: redução de até 90% para usinas instaladas no semi-árido e que 
adquiram nesta região 100% dos insumos; Classe II: redução de até 80% para usinas 
instaladas fora do semi-árido, mas que adquiram na região do semi-árido 100% dos insumos; 
Classe III: redução de até 70% para usina instalada fora do semi-árido e admitindo-se que até 
70% dos insumos possam ser adquiridos fora da região do semi-árido. 

Para alguns entrevistados do ramo existem dois grandes problema deste Programa 
Desenvolve. O primeiro é a antecipação em 5 (cinco) anos o pagamento do saldo devedor 
mensal do ICMS e segundo é que as usinas na Bahia não estão sendo beneficiadas pela 
redução do ICMS, pois uma delas, está instalada no semi-árido, mas esta adquirindo soja e 
sebo bovino em outras regiões baianas e em outros Estados para poder produzir seu biodiesel, 
e a outra usina esta instalada no recôncavo da Bahia e para conseguir os seus 30% de 
aquisições de oleaginosas do Selo ela também esta comprando sebo bovino e soja de 
agricultores familiares de outras regiões da Bahia e de outros Estados. Contudo, isto quer 
dizer que nenhuma das usinas estão atendendo as Classes do artigo 10-B do Desenvolve, 
portanto, comprometendo cada vez a competitividade para a produção de biodiesel no Estado.  



162 
 

Este ponto do ICMS foi observado por Silva et al. (2014c)25 que o Governo não está 
avaliando os efeitos específicos do DESENVOLVE, mas o efeito de uma política de tentativa 
de atração de usinas, cujo propósito seria um aglomerado desses empreendimentos em uma 
determinada região. A região semiárida baiana, a priori, não tem produção efetiva para 
atender as empresas instaladas, além das dificuldades de negociação com os agricultores 
familiares no Estado da Bahia. Na outra ponta, temos como exemplo, uma competição 
bastante desigual entre regiões brasileiras, pois a região Centro-Oeste além de apresentar uma 
conjuntura de mercado bastante considerável pelo seu potencial agrícola e tecnológico, ela 
detêm 48% das usinas instaladas, 44% da capacidade instalada total e 46% da produção 
regional de biodiesel (Fernandes et. al. 2014 e Silva et al. 2014d), e os seus Estados estão 
reduzindo as aliquotas de ICMS, como por exemplo, o  estado de Mato Grosso, que adotou 
uma alíquota de 1% a 3% para o ICMS, que antes era de 7%, de acordo com a capacidade 
instalada das usinas, conforme o Decreto Estadual 1.943/2013 (MATO GROSSO, 2013).Com 
estas alterações nos diferentes estados brasileiros com relação a tributação do ICMS para a 
produção de biodiesel, pode provocar impactos negativos na competitividade do estado da 
Bahia com as outras regiões brasileiras. 

Na avaliação dos agentes especialistas a exportação de biodiesel pode ser favorável para a 
melhoria da competitividade da cadeia produtiva do biodiesel. Segundo Lima et. al. (2008) o 
biodiesel é uma opção para que os países importadores de petróleo optem pela agricultura de 
energia, ou agroenergia, para reduzir seus déficits na balança comercial, reduzindo as 
importações do combustível fóssil, assim como a exportação de biodiesel para atender à 
demanda mundial. Ao se analisar a questão da importação (Figura 10), percebe-se que o 
Brasil esta na contra mão e triplicou a importação de diesel importado, saindo de 6% em 2005 
da participação das importações nas vendas de diesel B (%) para 18% em 2013 e com um 
dispêndio de importações de diesel da ordem de 1,02 bilhões de dólares para 8,28 bilhões de 
dólares no mesmo período (ANP, 2014 ABIOVE, 2014). 

 

Figura 10 - Importações de diesel (m³) no Brasil 

 
Fonte: ANP (2014) e ABIOVE (2014) 

 

Os agentes especialistas concordam que qualquer nível de volume exportado seja qual for o 
produto irá favorecer a balança comercial do país, mas o grande problema do Brasil para a 

                                                
25 Ver trabalho completo de Silva et. al. (2014c) 
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exportação de biodiesel é que o país está tendo dificuldade de atender a demanda interna, e 
não tem sobra para atender o mercado internacional. Outro problema é que a especificação do 
biodiesel para exportação é mais rígida, como exemplo, para países europeus. Segundo dados 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC (2014), de janeiro 
a agosto de 2014, as usinas brasileiras venderam 35,2 mil toneladas de biodiesel para outros 
países, com isto, o país já superou o resultado de 2013, quando as exportações foram de 34,3 
mil toneladas. Por outro lado, as usinas instaladas na Bahia ainda não exportaram biodiesel, 
haja vista que nem o percentual mínimo para atender o estado estão conseguindo. 

Na avaliação dos agentes especialistas a disponibilidade de linhas de créditos e 
financiamentos para a produção de oleaginosa tem sido favorável para a melhoria da 
competitividade da cadeia produtiva do biodiesel. Pode-se afirmar que em qualquer atividade 
econômica, o acesso ao crédito é importante para o desenvolvimento de negócios, uma vez 
que possibilita o financiamento da capacidade produtiva e consequentemente da 
produtividade. 

O programa de apoio financeiro a investimentos em biodiesel do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES realizou financiamentos de até 90% para 
projetos com Selo Combustível Social e de 80% para os demais. Os financiamentos são 
destinados a todas as fases de produção do biodiesel: agrícola, produção de óleo bruto, 
armazenamento e logística, beneficiamento de subprodutos e aquisição de máquinas e 
equipamentos. Foram desembolsados, de 2005 a 2009, R$ 9,156 bilhões pelos dados do 
BNDES, em 47 programas ou ações que se relacionam ao biodiesel (IPEA, 2010).  Isto foi 
observado por Okada e Souza (2008) que o crescimento do número de usinas de biodiesel, 
estava sendo ocasionado pelos acessos a melhores condições de financiamentos.  

Além do crédito do BNDES, os Bancos do Brasil e do Nordeste, em particular no Nordeste e 
na Bahia, são os que mais disponibilizam créditos para os agricultores familiares. Os 
entrevistados relataram que existem várias linhas de crédito26 para os agricultores e 
produtores rurais, porém o crédito mais acessado é o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), na qual grande parte dos agricultores familiares está 
habilitada a pleiteá-la para investimento em custeio e comercialização. O gerente do Banco do 
Nordeste de Irecê informou que as linhas de crédito oferecidas são os Pronaf Semiárido para a 
cultura da mamona com limite de R$ 12 mil, e o Pronaf B que atende agricultores de baixar 
renda, com limite de R$ 7,5 mil. Os limites, as taxas de juros, prazos e carências mudam no 
início de cada ano/safra. Apesar do Pronaf B, o recurso mais solicitado pelo Banco do 
Nordeste é carteira do AGROAMIGO que empresta R$ 3.500,00 para cada família e que na 
amortização final fica em R$ 2.100,00 em duas parcelas iguais de R$ 1.100,00, ou seja, um 
desconto de 40% do valor do principal. Informou também que o Banco do Nordeste não tem 
carteira de financiamento para cooperativas agrícolas. 

Segundo os técnicos da CEPLAC existe para o plantio do palma “tenera” o financiamento via 
PRONAF Agrofloresta, que libera até R$ 35 mil reais por família, mas nenhum produtor esta 
interessado em adquirir por conta da eliminação da palma “dura” na sua propriedade, visto 
que não se pode fazer o consórcio com estas duas variedades, e neste caso, o recurso não é 
liberado. Segundo os técnicos este financiamento é bastante utilizado no estado do Pará. Além 

                                                
26 Pronaf Biodiesel; Pronaf Agroindústria; Pronaf Infraestrutura; Pronaf Diversificação; Programa de Apoio a 
Produção e Uso do Biodiesel BB Biodiesel 
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disto, existem vários entraves para que os agricultores possam adquirir os recursos, entre eles: 
a maioria tem falhas e erros dos documentos pessoais e das propriedades agrícolas, falta de 
projeto qualificado, inadimplência, regularização fundiária, entre outros. 

Os pontos ligados com a forma e o prazo de liberação das linhas de créditos e financiamentos 
para a produção de oleaginosas e a Lei Kandir27 constituíram num ponto desfavorável para a 
competitividade do biodiesel no Estado, representando um índice geral (Desfavorável/Muito 
Desfavorável) de 53% e 57%, respectivamente.  

O crédito e o financiamento são fatores que interferem no comportamento dos agricultores 
familiares, porém não basta haver disponibilidade de crédito, é preciso haver condição de 
acesso. O complexo soja é uma das cadeias produtivas mais expressivas no Estado da Bahia, 
além da facilidade de acessos de crédito, este complexo já tem outros meios de crédito 
diferenciados e já criaram suas rotinas e novas formas de financiamento e não dependente 
diretamente do aparato do Estado, isto foi relatado por entrevistados. 

De acordo com as opiniões dos entrevistados a grande maioria dos agricultores familiares das 
regiões de Valença e Irecê não se beneficia do crédito rural em função da burocracia do 
sistema bancário, da falta de preparo dos produtores para entender as exigências legais, da 
falta de planejamento na produção e da inadimplência. Por outro lado, em alguns casos, para 
os que são beneficiados, os recursos não são aplicados integralmente na atividade 
programada, pois os agricultores não tem como sustentar a família até que o projeto comece a 
dar retorno e acaba tirando parte do sustento do crédito rural. Os entrevistos corroboram que o 
desvio de recurso é uma questão crônica e cultural nestas regiões e no caso da inadimplência é 
justificada por problemas climáticos que prejudicam a produção e, consequentemente 
quitação das dívidas. Isto é comprovado no trabalho de Souza, Ney e Ponciano (2009) onde 
afirmam que uma parcela expressiva de agricultores familiares não acessa os recursos do 
Pronaf em consequência de problemas diversos e de questões burocráticas das instituições 
financeiras que operam o programa. 

No seu trabalho, Abramovay (2008) cita que a linha de crédito do Pronaf-Biodiesel tem uma 
retirada muito pequena desse financiamento e aponta algumas prováveis situações: em 
decorrência da falta de informação das cadeias produtivas envolvidas ou do financiamento 
oferecido por outras entidades associativas e por intermediários. Dentro deste quadro, a figura 
do intermediário (atravessadores) como agente informal de crédito, é conhecida pelos 
produtores familiares, estabelecendo um elo de confiança permitindo aos agricultores uma 
facilidade de crédito que não é encontrada nos órgãos oficiais. Foi relatado pelos 
entrevistados que as cooperativas, as esmagadoras e as usinas não operam na viabilização de 
financiamentos diretos para agricultores familiares tanto para implantação e/ou modernização 
da atividade agrícola. 

Esta questão do crédito junto aos atravessadores é muito trivial nas regiões pesquisadas, pois 
os representantes das cooperativas entrevistadas reconheceram que é comum a dificuldade de 
acesso ao crédito junto aos bancos e os agricultores familiares recorrem aos atravessadores, 
que segundo um dos entrevistados declarou que, “estes intermediários são um mal necessário” 
para a sobrevivência dos produtores. Segundo, os atrasos do pagamento que era realizado 
pelas usinas na biodiesel demoravam cerca de 15 a 30 dias para repassar os recursos 
                                                
27 Lei Complementar nº 87/96 de 13/09/1996 que isenta de ICMS produtos primários, industriais semi-
elaborados e serviços destinados à exportação. 
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financeiros para concretizar a compra. Isto foi também comprovado no trabalho de Fernandes 
(2013) em umas das regiões produtoras de mamona na Bahia que o prazo para liberação do 
dinheiro é considerado longo demais e favorece a ação dos intermediários, que se deslocam 
até as propriedades rurais e adquirem a produção, pagando à vista e na maioria das vezes 
antecipando crédito aos agricultores familiares.  

Outros entrevistados relataram a dificuldade de liberação de crédito a outras oleaginosas e até 
mesmo para a mamona e palma em locais que não estão na área do zoneamento, pois esta 
ferramenta é uma condição obrigatória pela liberação do crédito pelo sistema bancário. Este 
ponto é relatado por Diniz (2010), onde afirma que o mecanismo institucional implantado 
pelo Programa de biodiesel não foi eficaz em viabilizar o acesso ao crédito àqueles 
agricultores que cultivaram lavouras não tradicionais, contribuindo para aumentar a 
dificuldade em diversificar as matérias-primas para a produção de biodiesel.  

Com relação à Lei Complementar nº 87/1996, conhecida com Lei Kandir, é uma legislação 
que isenta de tributação28 a exportação de produtos primários e semi-elaborados. Esta lei 
passou a estimular a exportação das matérias-primas produzidas internamente sem quaisquer 
beneficiamentos (agregação de valor) criando no país um processo industrial retardatário.  

Os entrevistados também concordam que há uma urgência e necessidade de repensar e revisar 
a Lei Kandir e o seu atual modelo de compensação para os Estados, além da necessidade de se 
modificar os incentivos fiscais destinados à exportação e os aspectos relacionados ao 
desenvolvimento econômico. Isto foi observado nos trabalhos29 de Silva et al. (2014a) e Silva 
et al. (2014e) como um entrave.   

Foi observado pelos entrevistados que esta Lei de 1996 esta ultrapassada, pois foi elaborada 
em uma época de desequilíbrios da economia brasileira após a implementação do Plano Real 
e do eufemismo da abertura da economia. O governo federal se viu diante do desafio de 
mitigar os efeitos negativos da política desencadeada sob os alicerces da âncora cambial 
(valorização do real) e monetária (elevação da taxa de juros). Com sua balança de pagamentos 
comprometida, com a redução do volume de investimentos produtivos da economia, lançou a 
Lei Kandir com o objetivo de aumentar a competitividade externa dos produtos brasileiros, de 
forma a intensificar o processo de geração de novas divisas na balança comercial e 
consequentemente de pagamentos. 

Como consequência desse processo, o que se pode observar no Brasil e com reflexo no estado 
da Bahia é o grande volume de exportação da soja. Basta obervar os estudos da Abiove (2014) 
sobre a participação do complexo soja nas exportações brasileiras que teve um crescimento de 
9% a 18% entre 2001 a 2013 na Figura 11 abaixo.  

As exportações de soja em grãos saltaram em 2010 de 29 milhões de toneladas para 42,7 
milhões de toneladas em 2013, representado um aumento de 47,24% em apenas três anos. Em 
2014 estima-se um recorde de exportação de soja, haja vista que o montante registrado de 
janeiro a agosto de 2014 esta na ordem de 41,9 milhões de toneladas.  Os principais destinos 
da soja foram China, União Europeia e Ásia (exceto China). 

 

                                                
28 tributação estadual, em especial no ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte e Intermunicipal e de Comunicação. 
29 Ver trabalho completo de Silva et al. (2014) 
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Figura 11: Participação do Complexo Soja nas Exportações Brasileiras (%) 

 
Fonte: Abiove (2014) 

 

Na realidade o Brasil prefere exportar grãos do que agregar valor em umas das melhores 
commodities que têm. Observe-se na Tabela 2 abaixo a diferença de preços entre a saca, o 
farelo e óleo (CEPEA/ESALQ, 2014). 

 

Tabela 2: Preços FOB para farelo, grão e óleo (Mês referência – Junho/2014) 

Soja (US$/saca de 60 Kg) 
Para embarque em Jul/14 

Farelo (US$/t) 
Para embarque em Jul/14 

Óleo (US$/t) 
Para embarque em Jul/14 

31,71 496,89 881,79 
Fonte: CEPEA/ESALQ (2014) 
Obs: Porto de Referência: Paranaguá -  Bolsa de Referência: CBOT 
 
  

Na Bahia, a soja plantada na região oeste, uma pequena parte dos grãos fica nas esmagadoras 
de óleo vegetal do próprio estado e a maior parte dos grãos faz uma viagem da região de 
Barreiras/BA até os portos de Ilhéus, Salvador e a maior parte vai para o Complexo Industrial 
Portuário no Estado de Pernambuco - SUAPE, perfazendo cerca de 1.500 km de rodovia. 

Na outra ponta, o Estado deixa de recolher o seu ICMS o que tem gerado vários processos 
contra o governo federal em razão da sua perda tributária. No trabalho de Santos e Marta 
(2014) onde afirmaram que a maioria dos Estados argumentaram acerca da ineficiência da 
compensação introduzida na Lei para cobrir as perdas provocadas pela desoneração do ICMS. 
Por outro lado, o complexo soja na Bahia perde a oportunidade de agregar valor, ou seja, 
esmagar o grão e obter o farelo e como sub-produto o óleo vegetal, que poderia ser mais 
aproveitado para a produção do biodiesel, uma vez que foi relatado que em alguns períodos 
do ano o estado exporta mais grãos de soja e deixa de agregar valor na produção de óleo de 
soja, uma vezq que poderia atender tanto o seguimento alimentícios como também as usinas 
de biodiesel no estado da Bahia. 
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6.4.2.1.2 Diagnóstico dos Fatores Econômicos e Estruturais com foco na Microeconomia  

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Econômico e Estrutural com foco 
microeconômico são apresentados na Figura 12, seguida por uma discussão das percepções 
dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

Os resultados da compilação dos dados investigados com relação os pontos ligados à questão 
microeconômica para o fomento do biodiesel no Brasil e na Bahia foi considerado bastante 
moderado representando uma avaliação geral de 46% como favorável/muito favorável.  

 

Figura 12 – Avaliação dos Fatores Econômicos e Estruturais com foco na Microeconomia de acordo com a 
percepção dos agentes especialista em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os pontos ligados com a disponibilidade de terras para produção de oleaginosas na Bahia, a 
produção de oleaginosas e a integração vertical a montante foram considerados bastante 
favoráveis para a competitividade do biodiesel no Estado, representando um índice geral 
(Favorável/Muito Favorável) de 71%, 86% e 61%, respectivamente.  

Segundo Gomide (2010) o Brasil tem 851 milhões de hectares, dos quais menos de 1% é 
ocupado por culturas para produção de biocombustíveis. Com oleaginosas, particularmente a 
parcela soja para produção de biodiesel para B5, estimou‐se cerca de 3,2 milhões de hectares 
(0,38%), de uma área total de 23,2 milhões de hectares com esta cultura. Ou seja, apenas 
13,8% da soja nacional são destinadas à produção de biodiesel. Isso não significa dizer que 
toda essa área só seja usada para biodiesel. Pelo contrário, essa parcela de 13,8% produz grão, 
por sua vez composto por uma parte de óleo (18%) e outra de farelo (82%). Assim sendo, 
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A atuação dos comerciantes locais (atravessadores) para a compra das 
oleaginosas na Bahia estabelece em ponto_____ ao mercado de biodiesel.

Possuir uma integração vertical a montante é _____ para a 
competitividade da usina no estado da BA.

O preço do biodiesel comercializados nos leilões é _____ para a 
competitividade de biodiesel na Bahia.

O custo total de produção do biodiesel é _____ para a competitividade de 
biodiesel na Bahia.

A produtividade média conseguida nos plantios das oleaginosas pelos 
agricultores familiares na Bahia constitui num ponto ____ para o aumento 

da produção de biodiesel.

A produção de oleaginosas na BA é ______ para a competitividade do 
biodiesel da Bahia

A disponibilidade de terras para produção de oleaginosas na BA é 
_____para a competitividade do biodiesel na BA.
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apenas um pequeno pedaço (o óleo) de uma pequena parcela da área cultivada com soja é 
destinado ao biodiesel. A maior parte (o farelo) é formada basicamente por proteína para 
alimentação humana e animal, sendo, portanto, direcionada ao mercado não‐energético. 
Ainda, segundo o autor, é importante entender que há quase 100 milhões de hectares 
disponíveis para agricultura, com boas condições edafoclimáticas para culturas diversas, mas 
ainda não utilizados. Esse valor já exclui toda a parte do território ocupada por florestas, áreas 
de preservação, terras indígenas, biomas sensíveis etc. 

Segundo os entrevistados existe uma grande disponibilidade de terras para ampliação da área 
plantada em diferentes condições agroecológicas do Estado da Bahia, sem a necessidade de 
desmatamento. Com esta disponibilidade esta existindo uma ampliação da área plantada do 
Oeste Baiano de mais de 440 mil hectare entre o período de 2005 a 2013, mas não esta 
acontecendo com esta mesma intensidade nas regiões do litoral do Sul da Bahia com a palma 
e muito menos com a mamona na região de Irecê.  

A área da palma teve um aumento na área plantada de 29% entre 2004 a 2012. Já na região de 
Irecê entre o período de 2004 a 2013 a área plantada de mamona reduziu em 50%. Atualmente 
segundo o técnico agrícola da Prefeitura de Irecê, a maioria dos agricultores familiares são 
proprietários de terra, possuindo lotes que variam entre 10 a 90 hectares. Desta área os 
agricultores destinam cerca de 15 a 30% para o plantio de mamona. Cerca de 20 a 30% 
restante da área é utilizado para plantio de outras culturas alimentícias, pastagens e a outra 
parte da propriedade fica totalmente ociosa. Esta parte ociosa na região da mamona deveria 
existir uma política de incentivos para que seja aproveitada completamente, argumenta o 
técnico agrícola da prefeitura.  

No trabalho de Veiga et al. (2000) apud MAPA (2003) analisaram as condições climáticas dos 
estados brasileiros e comparando-se com as exigências da cultura do dendezeiro, verificou-se 
que oito estados apresentam condições favoráveis à exploração da palma, que no total geral 
têm 69,9 milhões de hectares disponíveis e 900 mil hectares para o estado da Bahia. Mais 
recentemente, a governo federal (BRASIL, 2010) sanciona o Decreto nº 7.172, de 7 de maio 
de 2010, sob coordenação da Embrapa, aprovando o zoneamento agroecológico da cultura da 
palma de óleo no Brasil. Com este novo zoneamento, as áreas para o plantio para o 
dendezeiro caíram para 31,8 milhões de hectares, excluídas todas as áreas cobertas com 
vegetação nativas e protegidas, indígenas e ecossistemas sensíveis, se estendo de áreas 
antropizadas do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e 
Roraima até Alagoas, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo ao Rio de Janeiro 
(EMBRAPA, 2010). 

Por outro lado, o estado da Bahia apresenta-se com uma área com condições climáticas e tem 
disponível exatamente 1.237.703 de hectares, incluída as áreas preferências e regulares para o 
cultivo desta palmácea, conforme registrado no zoneamento agroecológico, através do 
Decreto nº 7.172/2010. Atualmente, a área plantada de palma na Bahia representa apenas 
4,3% deste montante disponível (BRASIL, 2010, IBGE, 2014). 

Dados da Associação Brasileira dos Produtores de Biodiesel do Brasil - APROBIO (2012) o 
Brasil consome 520.000 toneladas (t) de palma e 200.000 t de palmiste e a sua produção gira 
em torno de 240.000 t de palma e 23.000 t de palmiste. Isto significa que existe um demanda 
reprimida no Brasil no qual se precisa importar cerca de 280.000 t de palma e 177.000 t de 
palmiste para atender somente as indústrias nacionais. 
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A avaliação feita pelos entrevistados no elo produção de oleaginosas para o fomento do PNPB 
foi favorável para melhorar a competitividade do setor na Bahia. As informações sobre a 
produção de oleaginosas e seus óleos derivados evidenciam que a escala de produção é 
fundamental na definição da matéria-prima para a produção de biodiesel no país. No Brasil a 
soja é responsável por cerca de 75-80% desta produção de 2008 a 2013 (MME, 2014). 

Na Bahia a produção de soja e algodão está concentrada no oeste baiano, e é a maior entre as 
oleaginosas cultivadas com uma produção e produtividade relativamente boa. Ainda 
predomina no Estado a baixa escala de produção para algumas oleaginosas como mamona, 
palma, girassol e amendoim, onde a produção e produtividade é relativamente baixa. 
Contudo, as perspectivas para a produção dessas oleaginosas na Bahia conforme os 
entrevistados são bastante otimistas. A palma, cultivado no litoral aparece como uma 
oleaginosa de alto potencial de expansão produtiva. A mamona cultivada principalmente no 
semiárido pode melhorar sua projeção atual. Verifica-se também a existência de outras 
matérias-primas no estado, mas a escala e o custo de produção são fundamentais para 
responder ao aumento destas oleaginosas para o fomento do PNPB, haja vista que não 
apresentam no curto e médio prazo condições de responder à crescente demanda verificada a 
partir da obrigatoriedade do B6 e B7 iniciado em 2014.  

Percebeu-se nas pesquisas de campo nas regiões de Irecê e Valença que mesmos com a 
disponibilidade de terras os agricultores não estão ampliando as plantações em decorrência de 
vários fatores entre eles os econômicos, tecnológicos e culturais. Entre os fatores destacados 
pelos entrevistados têm-se: 

 Dificuldades de convencimento dos agricultores para o beneficiamento e para o 
fomento de novos cultivos; 

 Baixo nível de maturidade tecnológica para novas culturas energéticas; 
 Baixa escolaridade; 
 Dificuldades na comercialização da produção, garantia de compra, logística; 
 Questões burocráticas no acesso ao crédito e forte inadimplência;  
 Falta de capacitação e falta de assistência técnica; 
 Conflitos com sindicatos e cooperativas; 
 Custo de filiação elevadas em algumas cooperativas, chegando a R$ 1.000 reais na 

região do Baixo Sul; 
 Na região de Valença os agricultores têm uma grande resistência e não querem 

substituir a palma “dura” pela palma “tenera’ que tem uma maior produtividade. Os 
motivos elecandos foram:  
i) a questão econômica, pois para começar a produzir com o novo plantio em escala 
comercial vai demandar cerca de 5 a 7 anos e, consequentemente neste período a renda 
do plantio antigo vai deixar de existir, tendo que incorporar ainda os custos de 
produção (roçagem, adubação, defensivos). 
ii) crenças religiosas, pois boa parte dos produtores não cortam a palma dura por causa 
da questão do candomblé. 
iii) resistência criada pelos atravessadores que criaram na região que o Tenera não 
serve para fazer o azeite da palma. 
 

Foi verificado na pesquisa de campo que tanto a palma e a mamona não são a cultivares 
prioritárias para os agricultores. Na região de Valença a palma é a última opção, pois as outras 
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culturas (cravo, guaraná, seringa, cacau) geram mais renda do que a palmácea. A produção da 
mamona gera uma renda distribuída por aproximadamente quatro meses no ano e os 
agricultores da região de Irecê plantam uma pequena área com mamona para ter uma garantia 
com o período seco da região. No caso do consórcio, a saída de culturas alimentícias ocorre 
antes da colheita da mamona e representa mais uma segurança de receita, além da 
possibilidade de consumo próprio. Muitos plantam no sistema de consórcio com culturas 
alimentícias (feijão e milho). Isto ficou evidenciado na pesquisa de Fernandes (2013) que o 
sistema de plantio consorciado mamona com feijão é o mais utilizado por possibilitar mais 
uma complementação de renda para o agricultor.  O consórcio com milho é desaconselhado 
pelos técnicos agrícolas da região e pela Embrapa (2003), isto porque, o milho compete 
diretamente com a mamona, fazendo sobreamento, impossibilitando seu desenvolvimento e 
reduzindo a sua produtividade.  

A situação da palma na região de Valença ainda é mais complicada, por ser uma cultura 
permanente, uma vez que os produtores e/ou cooperativas contratadas pelas usinas enfrentam 
sérios problemas técnicos e operacionais para transformar uma produção que há décadas é 
totalmente rudimentar, em um cultivo organizado para atender a contratos com quantidade e 
prazo para entrega do produto, e este produto não é o cacho do coco, e sim, o óleo de palma. 
Isto foi demonstrado por Campos e Carmélio (2009) que a experiência de estruturação da 
produção de biodiesel de óleos de oleaginosas na região Nordeste, passa por várias críticas, 
isto atrelado à forma como foi conduzido o PNPB, entre as quais a fraca participação dos 
agricultores familiares e/ou cooperativas nordestinas na oferta de matérias-primas e óleos 
vegetais. 

Com relação ao óleo vegetal da palma e mamona o que se pode atestar é que eles podem ser 
utilizados para a produção de biodiesel, mas a questões técnicas e econômicas de ambos não 
possibilitam a sua produção em escala comercial para o biocombustível (César e Batalha, 
2010; Viana et. al. 2014). A produção do óleo de mamona na Bahia já tem um destino 
garantido nas indústrias ricinoquímica. Há um leque de produtos estratégicos derivados do 
óleo de mamona que são utilizados nos mais diferentes ramos da indústria, desde os painéis 
de automóveis, fibras óticas, cosméticos, tintas e vernizes, próteses usadas na medicina, 
lubrificantes de maneira geral, fungicidas, entre outros.  

Segundo os entrevistados a produção de palma na Bahia não está nem atendendo as baianas 
de acarajé no Estado. Isto foi comprovado nas entrevistas realizadas com os representantes 
das empresas Mil (Nilo Peçanha), Oldesa (Nazaré) e Opalma (Taperoá) todas situadas na 
região do Baixo Sul. Estas empresas comercializam a palma para fins alimentícios e, para 
atender aos seus pedidos comerciais, estas empresas compram entre 50% a 70% da palma 
oriundo do estado do Pará, pois a palma deste estado tem uma acidez considerada baixa (2-
3%) que misturado com a palma da Bahia que tem uma acidez bastante elevada, entre 7-12%, 
encontra-se uma mistura (tipo brent) na ordem de até 5% de acidez para poder comercializar 
os produtos oriundos da palma nas redes de supermercados. 

Em decorrência da conjuntura de mercado, as usinas de biodiesel estão localizadas nos 
polígonos dos agronegócios da soja e do sebo bovino (Silva, et al. 2014) e a concentração de 
mercado deste setor já é uma realidade no Brasil com várias fusões, aquisições e 
arrendamentos sendo realizados, reforçando a consolidação da capacidade instalada deste 
complexo no Brasil (IPEA, 2012). Na Bahia, uma usina esta localizada no polígono da 
mamona, mas o seu processo produtivo esta atrelada a soja e ao sebo bovino.  
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Para Wilkinson e Herrera (2010) argumentam que o PNPB tem um desenho inovador face a 
prioridade de incentivar matérias-primas da agricultura familiar e o desenvolvimento regional. 
Em contraponto Barbosa (2011) salienta a presença da agroindústria da soja na produção de 
biodiesel e demonstra a dinâmica oligopolista que caracteriza a fabricação de óleo de soja e 
ratifica a permanência da oleaginosa como principal matéria-prima para o biodiesel por muito 
tempo. Neste caso a dependência em relação à soja expõe uma falha no Programa que 
consiste em sua apropriação por parte do complexo soja e de seus atores.  

Nessas circunstâncias, o avanço da sojicultura deve persistir com sua larga escala, pois com o 
B7 vai demandar mais 40% de biodiesel no mercado nacional, ou seja, mais de 1,2 bilhão de 
litros por ano. No Brasil, na safra de 2012/2013 foram 81,5 milhões de toneladas por ano 
(MM t/ano) de soja e, desde total, se processou internamente cerca de 36,5 milhões de 
toneladas por ano (MM t/ano) de soja, desde a entrada do B5, e o restante destinado a 
exportação. No processamento interno são produzidos 7 MM t/ano de óleo de soja, sendo 1,2 
MM t/ano para exportação e 5,8 MM t/ano para o mercado interno, desde saiu cerca de 2,1 
MM t/ano para a produção de biodiesel (CONAB, 2014, ABIOVE, 2014). 

Segundo a ABIOVE (2014) a disponibilidade de óleo de soja com a crescente demanda de 
40% (B7) em 2015, com projeção para processamento de soja da ordem de 38,3 MM t/ano, e 
com previsão da CONAB para a safra 2013/2014 da ordem de 86,1 MM t/ano, vai ter um 
excedente de 47,8 MM t/ano, isto significa que além do aumento do óleo para o biodiesel vai 
aumentar também o volume para exportação. Em outras palavras existe disponibilidade de 
óleo de soja suficiente para o suprimento do B7, pois o aumento do processamento de soja é 
diretamente vinculado à previsibilidade do mercado (ABIOVE, 2014). 

Observa-se que a produção do biodiesel na Bahia está atrelada a atuação da Petrobras (PBIO) 
no recôncavo e com o grupo Oleoplan (V-Biodiesel) no semi-árido. Observa-se que no oeste 
da Bahia onde se tem a maior área de soja com várias empresas de esmagamento de óleo 
vegetal não se têm nenhuma usina instalada nesta região. O que foi relatado pelos 
entrevistados é que a Usina de Iraquara está praticamente esmagamento óleo de soja, pois 
existe na sua unidade industrial do biodiesel a área de esmagamento, porém existe grande 
capacidade ociosa de produção de biodiesel, ou seja, o que é esmagado na própria usina não é 
destinado para a produção do biocombustível. Segundo relatos a usina PBIO esta 
praticamente produzindo biodiesel de soja oriundo não somente do este baiano, mas de outras 
regiões brasileiras, caso idêntico ao sebo bovino. 

O grau de verticalização das usinas na Bahia também foi objeto de investigação. No Brasil, 
observa-se que as grandes usinas de biodiesel são integradas em sua essência, basta observar 
os resultados dos leilões de biodiesel (MME, 2014; Silva, et. al. 2014). Para os entrevistados, 
os modelos industriais possuem uma integração vertical da produção tem maior 
competitividade com relação aos seus concorrentes, o que implica em uma integração de toda 
cadeia produtiva (área agrícola, esmagamento/processamento e produção do biodiesel 
propriamente dito) em um conglomerado, devido a reduções de custos médios de produção, 
otimização dos fluxos logísticos e apropriação de recursos oriundos dos subprodutos do 
processo produtivo. 

No tocante às usinas instaladas na Bahia somente a V-Biodiesel possui um modelo de 
integração vertical, pois esta usina pertence ao grupo Oleoplan, que na região oeste baiano 
existe o segmento da área agrícola e de esmagamento de óleos vegetais e na cidade de 
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Iraquara outra unidade de esmagamento na própria usina de biodiesel. A PBIO na cidade de 
Candeias tem sua unidade industrial do biodiesel, mas possui 50% de uma empresa do ramo 
de óleo vegetal na cidade de Feira de Santana conhecida como Bio-óleo.  

Não levando em consideração outros fatores econômicos e de gestão (ceteris paribus30), as 
usinas de biodiesel instaladas na Bahia, entre elas a Comanhe (em Simões Filho) e a Biobrax 
(em Una) fecharam as portas, pois elas não eram verticalizadas. Esta última foi autorizada 
pela ANP, conseguiu arrematar um lote nos leilões de biodiesel, mas nunca conseguir 
produzir biodiesel a nível comercial (SILVA, et al., 2014). Pode-se citar também como 
exemplo as duas mini-usinas instaladas dentro das instituições governamentais e de ensino na 
Bahia. A primeira é a usina que esta instalada e em funcionamento na Escola Politécnica, na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e tem a capacidade de produzir 5.000.000 litros por 
ano, e a segunda pertence ao governo do estado da Bahia, instalada dentro das dependências 
do Instituto Federal da Bahia (IFBA), no campus de Irecê, com capacidade de produzir 
360.000 litros por ano, podendo dobrar a capacidade dependendo da oleaginosa, conforme 
Figura 13 a seguir. O governo da Bahia, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia 
(SECTI) firmaram Termo de Cooperação Técnica e Científica nº 03/2013 (no Anexo 2), 
publicado no Diário Oficial em 28 de setembro de 2013 (BAHIA, 2013). 

 

Figura 13: Usinas de Biodiesel das Instituições governamentais e de ensino na Bahia 

Usina de Biodiesel de Irecê instalada na área do IFBA                       Usina de Biodiesel da UFBA 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Atualmente, ambas estão ociosas por falta de matéria-prima e de diversas dificuldades para 
operar um negócio engessado através de compra e de decisões governamentais. A usina da 
UFBA já operou em muitas oportunidades, mas a segunda foi instalada em 2010 e nunca 
produziu um litro de biodiesel, nem sequer tem licença ambiental para operar e o governo 
estadual não tem um plano de contingência para poder operacionalizar a usina. Foi observado 
que as usina de biodiesel instalada no campus do IFBA e da UFBA estão sendo bem 
acompanhadas por professores destas Instituições na sua manutenção, limpeza e conservação.  

                                                
30 Mantidas as demais situações 
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Com relação à possibilidade das cooperativas de agricultores familiares se inserirem de forma 
verticalizada e efetiva na cadeia produtiva do biodiesel dividiram opiniões entre os 
entrevistados. Por um lado, há os que julgam ser possível a participação das cooperativas, não 
só no fornecimento de oleaginosas e sementes, mas também em outros elos da cadeia 
(esmagamento e produção de biodiesel). Por outro lado, existe o argumento de que estas 
cooperativas não são capazes de se inserirem de forma plena e competitiva na cadeia do óleo 
e de produção de biodiesel por falta de capacidade técnica, tecnologia, escala de produção e 
de gestão profissional. De acordo com esta segunda ótica e sob o ponto de vista da 
competitividade econômica, a tendência de verticalização produtiva dificulta a real 
possibilidade de inclusão social, a partir de cooperativas situadas no estado da Bahia, restando 
como única alternativa para o segmento de fornecimento de oleaginosas. Pode-se citar o 
exemplo situado a unidade industrial de esmagamento situada na região de Irecê, na cidade de 
Lapão, que é coordenada por uma cooperativa denominada COOFTI.  

Segundo Lopes (2010), em 2004, o Governo do Estado da Bahia, através da SECTI, assinou 
um convênio com o Ministério da Integração Nacional (MIN) para implantação de uma mini-
usina de biodiesel em Irecê. Por meio do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PTDRS) foi implantada uma Unidade de Extração de Óleo de Mamona no 
Município de Lapão (cerca de 10 km de Irecê) no âmbito da política de desenvolvimento 
territorial, visando atender os municípios da região, com a capacidade de esmagamento de 30 
t/dia. Conforme o referido autor este projeto teve um aporte de quase 2 milhões de reais e foi 
operacionalizado em convênio com o MDA, ministério que assegurou e canalizou os recursos 
para o PTDRS.  

A COAFTI foi e ainda é a responsável pela gestão e operação da Unidade de Extração de 
Óleo, batizado como Unidade Esmagadora de Grãos e Fábrica de Óleo de Mamona. Em 2009 
a COAFTI iniciou uma parceria com a PBIO para fornecimento de óleo de mamona 
produzido pelos cooperados. Por diversos problemas operacionais na contratualização pelas 
diversas cooperativas no estado da Bahia, que não conseguiram honrar os contratos firmados, 
foi observado na pesquisa de campo, em maio de 2014, que esta cooperativa atualmente esta 
operando como mera atravessadora no fornecimento de mamona para a coligada da PBIO, 
sem contratos firmados com nenhuma usina de biodiesel através do Selo Combustível Social.  

Os problemas mais graves detectados na pesquisa de campo foram a não detecção de dados de 
extração de óleo nesta Unidade e o estado da atual de conservação e manutenção deste 
empreendimento financiado com recursos públicos. O estado encontrado foi um verdadeiro 
sucateamento da Unidade Esmagadora de Grãos e Fábrica de Óleo de Mamona, onde foi 
observado no galpão da Unidade um depósito da Prefeitura Municipal de Lapão, funcionando 
uma oficina de cadeiras escolares e uma oficina de manutenção de veículos oficiais do 
município de Lapão, conforme Figura 14 a seguir. 

Na realidade a entrada da Unidade de Extração de Óleo nesta região era para estimular o 
plantio de oleaginosas pelos agricultores familiares e fomentar uma maior participação deste 
no PNPB agregando valor a oleaginosa, cujo objetivo principal de aumentar o retorno 
financeiro uma vez que o óleo bruto e os co-produtos tem um valor de mercado muito 
superior à venda de mamona em bagas. 
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Figura 14: Estado de conservação da Unidade de Extração de Óleo de Mamona em Lapão/BA 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

A ideia inicial do projeto na região de Irecê era uma tentativa de reunir aos agricultores 
vinculados em cooperativas, fazer as aquisições coletivas, esmagar o óleo na esmagadora de 
lapão e na sequência enviar este óleo para a usina que esta no campus do IFBA de Irecê. Mas, 
em virtude de uma série de problemas de gestão da esmagadora, descompromisso do governo 
estadual com a usina de biodiesel e toda a polêmica em torno da viabilidade técnica e 
econômica de produzir biodiesel de mamona, este projeto acabou sendo inviabilizado e as 
instalações e os recursos financeiros empregados sendo mais uma vez objeto de estudo de 
case de insucesso.  

Outro caso lastimável de insucesso, são as mini-usinas de extração de óleo de palma, 
adquiridos para ser implementados na região do Baixo do Sul. Segundo, os entrevistados, 
estimam-se que existem na região entre 300 a 400 roldões movidos a eletricidade ou a tração 
animal. A maioria da região são movidos por tração animal, conforme as etapas de produção 
de azeite de palma, ilustrado na Figura 15 a seguir. 

Figura 15: Etapas de Produção do Azeite de Palma no Baixo Sul 

 
                   Moagem da Palma           Lavagem da Palma 
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Cozimento da Palma                        Azeite pronto 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

O azeite da palma é o produto final produzido por estes tipos de roldões, e é comercializado 
na Feira de São Joaquim em Salvador e toda a região Sul e Baixo Sul, bem diferente da 
qualidade do produto industrializado e comercializado nas redes de supermercados, conforme 
produtos ilustrados na Figura 16 a seguir. Conforme entrevistas este tipo de processamento do 
óleo através dos roldões geram impurezas no produto, com presença de coliformes fecais, alta 
umidade, elevada acidez e outros problemas de natureza fitossanitária.   

 

Figura 16: Produtos Finais da Palma na Região Sul da Bahia 

 Azeite de palma produzidos pelas empresas do Baixo Sul           Azeite de palma produzidos pelos roldões                        

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador  

 

Para os entrevistados, vários agricultores familiares já se aperfeiçoaram e adquiriram prensas 
e caldeiras, mas a grande maioria vendem praticamente todas as nozes (amêndoas) para os 
atravessadores ou empresas da região para extrair o óleo de palmiste e fazer o carvão 
aditivado. Atualmente, os agricultores têm duas opções com os cachos de palma colhidos nas 
suas propriedades: a venda dos cachos aos comerciantes ou atravessadores, ou utilizam os 
roldões pelo sistema de troca de mercadoria, ou seja, para cada lata (18 litros) são destinados 
3 litros de azeite para o dono do roldão. 

Para tentar resolver a situação da cadeia produtiva da palma, segundo os entrevistados a 
Petrobras fez uma doação em 2010 de 2 (duas) mini-usinas e 2 (dois) melhoramentos de 
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roldões. Estes quatros equipamentos estão localizados na unidade da CEPLAC em Itabuna e 
até o momento as entidades beneficiadas estão indefinidas. 

Segundo os entrevistados existem outras 4 (quatro) mini-usinas adquiridas pelo governo do 
estado, pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), para serem distribuídas 
para a cidades de Valença (2), Itaperoá (1) e Camamu (1), sendo que cada uma custou cerca 
de R$ 171 mil reais, sendo que 10% destes valor seria arcado com recursos das cooperativas 
e/ou associações.  

Das quatros instituições beneficiadas temos a Coofava e a Contrata, cooperativas que estão 
em negociação nesta rodada de 2013/2014 com a Pbio para entregar o óleo de palma. Durante 
a pesquisa de campo na região da Castanheira, na região de Valença, foi verificada que foi 
entregue uma destas usinas para uma das associações que não tinha um galpão pronto para a 
instalação. Foi colocado a mini-usina no terreno e feito uma cobertura improvisada, mas com 
o decorrer do tempo e pela sua exposição no local, o mesmo já se encontra com vários pontos 
de ferrugem, visto que o armazenado foi realizado incorretamente e sem nenhum 
planejamento para poder recebê-lo, conforme Figura 17 a seguir. 

 

Figura 17: Situação atual da Unidade de Extração de Óleo de Palma na região do Baixo Sul 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador  

 

Os pontos sobre custo total de produção do biodiesel, a produtividade média das oleaginosas 
pelos agricultores familiares, o preço do biodiesel comercializados nos leilões e a atuação dos 
comerciantes locais (atravessadores) constituíram num ponto desfavorável para a 
competitividade do biodiesel no estado, representando um índice geral (Desfavorável/Muito 
Desfavorável) de 68%, 46%, 43% e 85%, respectivamente.  

Para Campanha et al. (2008) o custo de produção do biodiesel envolve preço de matéria-prima 
(óleo vegetal), mão-de-obra, energia, custos administrativos e financeiros (custos de capital), 
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além da margem do produtor. Para facilitar o entendimento do custo total do biodiesel, pode-
se separar a etapa agrícola, composta pela plantação e esmagamento, da industrial. Deduzindo 
o custo da etapa agrícola do custo de produção, obtêm-se dois custos distintos: o custo do óleo 
e o custo de conversão (transformação). Já o custo de distribuição envolve custos de pós-
produção, tais como transporte, mistura com óleo diesel, estocagem e revenda. Por último, a 
tributação incidente sobre os óleos vegetais que podem, por sua vez, se configurar como 
principal mecanismo de atratividade, capaz de tornar o custo final do biodiesel inferior ao do 
diesel mineral. 

Todos os entrevistados afirmaram que o custo de produção de biodiesel é elevadíssimo em 
virtude dos preços das oleaginosas e dos óleos vegetais, pois todas elas (soja, mamona e 
palma) são commodities e sofrem alterações de preços constantemente. Relataram também a 
questão da dispersão espacial das usinas na Bahia no sentido do aumenta dos custos de 
sensibilização e de implantação da produção (distribuição de sementes, mudas e insumos, 
capacitação dos produtores e assistência técnica) e de apoio à produção (secagem, 
armazenagem, transporte). Isto pode ser comprovado nos trabalhos da EPE (2009), Mendes e 
Costa (2010) onde afirmam que o preço do óleo vegetal representa cerca de 80% a 85% do 
custo de produção do biodiesel e restante para o álcool e custos operacionais.  

Os dados compilados da CONAB (2014), CEPEA/ESALQ (2014), Oil Word (2014), Castor 
Oil.in (2014) sinalizaram que os preços das oleaginosas investigadas aumentaram entre 50% a 
65% entre os períodos de 2005 a 2014, sem incluir o ICMS, com diversas oscilações entre 
alguns períodos, mas o preço do biodiesel comercializado nos leilões voltou ao ser patamar de 
2005, conforme Figura 18.  

 

Figura 18: Cotação média anual dos óleos de mamona, soja, palma (dendê) (2005-2014) (RS/litro) 

 
Fonte: Elaboração própria com dados da CONAB (2014), CEPEA/ESALQ (2014), Oil Word (2014), Castor 
Oil.in (2014) 
Notas: dados convertidos em reais com a taxa cambial média do período; preço médio do biodiesel nos leilões; 
dados disponíveis até setembro de 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Óleo de Soja 1,15 1,19 1,71 1,88 1,61 1,74 2,02 2,2 2,01 1,87
Óleo de Mamona 2,56 2,11 2,55 2,87 2,2 2,3 2,64 3,3 3,37 3,85
Óleo de Dendê 1,09 1,06 1,59 1,74 1,37 1,59 1,9 1,55 1,72 1,5
Biodiesel 1,9 1,78 1,86 2,55 2,28 2,12 2,21 2,38 2,11 1,93
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Foi observado que desde 2005 os óleos de soja e palma sempre estiveram abaixo do preço do 
biodiesel, ao contrário do preço do óleo da mamona que sempre se manteve superior ao do 
biocombustível. Deste ponto de vista, os óleos de soja e de palma mostraram-se mais 
competitivos, haja vista que a margem entre o preço do biodiesel e preço do óleo de soja em 
média é de apenas seis centavos de reais. Durante a pesquisa de campo, no mês de maio de 
2014, os preços dos óleos no mercado baiano na região de Valença estavam muito elevados 
em comparação aos preços praticados pelo sistema de importação. Os preços da empresa 
Oldesa, nesta época para fins de comercialização era R$ 2,9 por Kg/óleo refinado de palma, 
R$ 4 por Kg/óleo de óleo de palmiste, R$ 2,15 Kg/óleo para o óleo bruto (específico para ser 
comercializado pelas usinas de biodiesel, sem o refino). Os preços por lata de 16 kg (18 
litros), no varejo nas cidades do Baixo Sul, variam de R$ 37 a R$ 40 reais.  

Pelo lado econômico, o óleo de mamona foi uma das razões do desestímulo da produção de 
biodiesel de mamona, e na outra ponta, a palma sempre foi uma alternativa viável com relação 
ao preço do óleo, porém não tem escala de produção e apresenta diversos problemas técnicos. 
Daí a solução foi produzir o biodiesel brasileiro com soja em virtude da escala de produção, 
preços dos óleos, cadeia do agronegócio organizado, entre outros motivos.  

A queda do preço do biodiesel nos últimos dois anos pode se justificado pela queda dos 
preços (US$/tonelada) dos óleos vegetais que vêm apresentando uma tendência recente de 
queda explicada pelo aumento da produção de palma nos países asiáticos associado a uma 
queda na demanda internacional pelo produto, além disto, soma-se os bons resultados de 
outras culturas oleaginosas como as da soja nos Estados Unidos e a colza nos países europeus, 
conforme dado do Índice FAO, da Organização das Nações Unidades para a Alimentação e a 
Agricultura –FAO (2014), que é um indicador que acompanha os preços internacionais de 
diversas commodoties alimentares, que vem apresentando quedas sucessivas em 2014, saindo 
de 204,8 pontos em março, para 163,7 pontos em outubro do corrente ano. 

O atual cenário, esta se apresentando bem diferente do estudo da EPE (2009) que estimou que 
os preços por litro de biodiesel, teriam crescimento constante, partindo de R$ 2,20 a R$ 4,00 o 
litro, dependendo da oleaginosa e de demais fatores, para R$ 2,80 a R$ 4,30, em 2017, sem 
considerar os encargos (BRASIL, 2009, p. 624-625). 

Mesmo que os cenários se pautem em realidades presentes e passadas e em projeções incertos 
e dinâmicos que impossibilitam enorme precisão nos números, as estimativas expostas pela 
EPE (2009) ajudam o planejamento de investimentos de médio e longo prazo.  

Os preços das oleaginosas que são praticados para o produtor na Bahia são divulgados 
periodicamente pela Secretaria da Agricultura do Estado da Bahia (SEAGRI). Tais dados são 
tomados pelas principais praças (Valença, Irecê e Barreiras), onde o maior volume é 
comercializado. Na Figura 19 podem ser observados dados relativos ao período de 2005 a 
2014, com dados até setembro de 2014.  

Constata-se que houve expressivas oscilações nos preços das oleaginosas no período 
analisado. De 2005 a 2008 observa-se um aumento acentuado dos preços em virtude da 
entrada do segmento do biodiesel. O preço do cacho/coco da palma teve um aumento de 
107% quando comparados entre os períodos de 2005 e 2013. A mamona teve aumento 
constante desde 2005 até 2013, porém a região de Irecê teve em 2012 e 2013 uma das piores 
secas registradas, registrando os melhores preços em virtude da escassez da oleaginosa 
predominante. Fazendo uma análise de 2005 a 2011 o preço da mamona em saca subiu cerca 
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de 360% neste período de 2014, registrando em média R$ 100,00 por saca (SEAGRI, 2014 e 
BIOMERCADO, 2014). 

 

Figura 19: Preço médio anual das oleaginosas mamona, soja, palma (dendê) (2005-2014) 

 
Fonte: SEAGRI (2014) e Biomercado (2014) 
Notas: Os dados de 2014 são dos meses de janeiro a setembro 

 

Não se pode negar que os agricultores familiares obtiveram vantagens com a introdução dos 
arranjos produtivos do PNPB. A elevação dos preços da mamona e da palma na Bahia em 
função da entrada das usinas de biodiesel beneficiou os produtores de maneira geral, mas isso 
não ocorreu em função das formas de incentivo previstas pelo programa e sim porque as 
empresas funcionaram como um novo vínculo onde antes só havia o escoamento da produção 
para a indústria ricinoquímica e para o segmento da palma.  

Apesar da elevação do preço da mamona, pode se fazer uma resalva com relação ao preço 
desta oleaginosa praticado atualmente na região de Irecê. Com dados da pesquisa de campo, o 
técnico agrícola da coligada da PBIO demonstrou que a receita não cobre os custos de 
produção em um hectare de mamona, não levando em consideração o custo do consorcio com 
outra cultura alimentícia. Segundo o técnico para um hectare utilizando o sistema 
mecanizado, precisa-se gastar R$ 140 para aração, R$ 70 para gradear e R$ 12 para o plantio, 
totalizando R$ 222 reais. Durante o plantio precisam-se fazer três capinas, cada uma no valor 
de R$ 150, R$ 120 e R$ 100, totalizando R$ 370. O total geral para o plantio de um hectare 
ficaria em torno de R$ 590 reais. 

Segundo o técnico agrícola, no lado da receita, com uma produtividade dos últimos 4 anos 
girando em torno de 380 kg/ha, sem levar em consideração a queda da produtividade da 
mamona no sistema de consórcio, e com preço de R$ 1,65 por quilo, o agricultor tem um 
receita em torno de R$ 627 reais por hectare. Com a inclusão das atividades finais no processo 
produtivo e o cálculo dos custos de colher, quebrar, secar e bater, chegou-se a uma conclusão 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Soja (sc 60 kg) 25,29 23,71 29,36 36,8 42,02 36,02 42,56 61,23 59,55 60,24
Dendê (cacho/ton) 134,91 147,78 155,42 222,52 156,19 142,28 221,82 246,98 280,17 197,74
Mamona (sc 60 kg) 25,25 32,74 54,36 71,59 62,28 70,97 90,43 116,56 139,5 106,17
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que com os preços vigentes e com os custo de produção, a plantação de mamona se torna 
inviável. 

Com relação aos preços, custos e competitividade do biodiesel a EPE (BRASIL, 2009) 
elaborou uma projeção até 2017 dos preços dos insumos graxos (oleaginosas mais gorduras), 
sem incluir o ICMS, conforme a Tabela 3 a seguir. Deve-se ressaltar que a prerrogativa de 
uma ou de outra matéria-prima depende das escolhas das usinas e, especialmente, das diversas 
características técnicas, da região onde é cultivada, das cadeias de negócios, das 
reivindicações do SCS e da logística até a comercialização do produto. Implicam ainda, os 
tributos estaduais e federais, ICMS, PIS/PASEP, Cofins e a margem de lucro.  

 

Tabela 3: Preços dos insumos graxos (US$/t) – 2008-2017 

Ano Soja Colza Girassol Palma Amendoim Mamona Sebo Fritura 
2008 1.097,31 1.482,97 1.542,53 1.045,57 1.887,61 2.004,71 771,28 658,39 
2013 1.337,47 1.467,18 1.548,42 1.110,49 1.888,87 2.442,47 940,08 802,48 
2017 1.466,30 1.642,45 1.701,34 1.275,48 1.946,56 2.678,83 1.030,63 879,72 
Fonte: Adaptado da EPE (2009) 

 

Nota-se na tabela que o sebo bovino e o óleo de fritura têm os menores preços. No caso do 
sebo bovino apresenta-se com uma alta competitividade com relação ao preço e por isto 
também que se apresenta na 2ª posição de maior percentual de participação na oferta de 
matéria-prima, da ordem de 25%, para a produção de biodiesel em nível nacional. Além disto, 
tem o fator de convergências setoriais (processamento de soja/indústria de 
biodiesel/abatedouros de bovinos) onde a capacidade nacional esta em torno de 90% em oito 
estados brasileiros (RS, MT, GO, SP, BA, MS, MG, PR) (ABIOVE, 2014). Apesar de 
diversas experiências, o óleo de fritura ainda não foi viabilizado devido às dificuldades de 
coleta e escala (MORAIS NETO, 2010; SALTARIN et. al. 2013). 

Tratando-se especificamente da Bahia, notou-se que o estado apresenta características 
propícias à produção de várias oleaginosas (soja, mamona, palma e outras), mas o leque das 
oleaginosas competitivas para a produção do biodiesel no estado é muito limitado, reduzindo-
se exclusivamente a soja e sebo bovino, por possuir alta escala e produtividade, bem como um 
preço mais competitivo. 

Levando em consideração os dados compilados da ABIOVE (2014) e ANP (2014) do período 
de 2008 a 2014, dados disponíveis até setembro de 2014, os preços do diesel nacional e 
importado estão aumentando e os preços do biodiesel nos últimos anos estão caindo, 
conforme ilustrado na Figura 20 abaixo. 

Em nível nacional, com a queda dos preços do biodiesel a partir de 2012, o setor esta se 
mostrando ser competitivo com relação aos preços praticados do diesel nacional apenas no 
ano de 2014. Não se pode deixar de registrar que o diesel nacional vem ao longo dos últimos 
anos sendo subsidiado e os seus preços não vem sendo atualizados em virtude de decisões 
políticas e econômicas. Segundo, exige para o segmento de biodiesel a urgente necessidade de 
bem escolher e desenvolver a matéria-prima mais adequada e competitiva, pois o volume de 
diesel importado triplicou entre o período de 2005 a 2013 (ABIOVE, 2014). 
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Figura 20: Preço médio anual do biodiesel, diesel nacional e diesel importado (2008-2014) 

 
Fonte: ABIOVE (2014) e ANP (2014) 
Preços nominais mensais do biodiesel: média dos leilões ANP; Preços nominais do diesel à distribuidora: média 
mensal; Preços nominais do diesel importado: média mensal 

 

A avaliação feita pelos entrevistados com relação aos preços praticados nos leilões de 
biodiesel foi bastante desfavorável. O atual mercado de biodiesel não é um mercado 
concorrencial puro, com concepção de preços livre. Ao contrário, esta inserido em um 
mercado regulado por diversas políticas públicas, que criaram uma reserva de mercado para 
este biocombustível. Neste caso, o preço de venda do biodiesel deixa de seguir os preços do 
petróleo. Porém, mesmo com uma concorrência parcial, existem as disputas de preço entre as 
diversas usinas de biodiesel na oferta nos leilões. 

Com obrigatoriedade de mistura e dos leilões, haverá sempre a demanda assegurada, haja 
vista a robustez do diesel na matriz energética brasileira. O produtor de biodiesel passa a 
concorrer tão somente com outro produtor para colocação do seu produto no mercado. Isto 
significa que as usinas de biodiesel para vender os seus lotes tem que competir entre elas e as 
que oferecerem o menor preço irão conseguir vender a sua produção, caso contrário, as usinas 
ficarão sem produzir.  

Como exemplo e observando o certame do 38º leilão de biodiesel na Figura 21, para 
suprimento do mercado durante o quinto bimestre de 2014, pode se notar que o preço final do 
biodiesel fica muito próximo ao custo dos óleos vegetais. Os estados do Nordeste, Bahia e 
Ceará, foram os que apresentaram os preços mais elevados por litro. Este leilão foi o primeiro 
a atender a Lei 13.033/2014 que eleva, no período, para 6% o percentual de mistura 
obrigatória de biodiesel ao óleo diesel comercializado ao consumidor final, em qualquer parte 
do Brasil (MME, 2014). A mesma MP determina que a partir do dia 1º de julho de 2014, a 
mistura será elevada a 6% e, a partir de 1º de novembro de 2014, para 7% (BRASIL, 2014). 

Neste leilão especificamente foram arrematados 625,73 mil m³, de 39 unidades produtoras, 
das 43 usinas habilitadas pela ANP para apresentarem suas propostas, ao preço médio de R$ 
1,91 por litro, sem a margem do adquirente de R$ 0,02 por litro e o ICMS do estado produtor, 
mas incluso os tributos federais PIS/PASEP E COFINS. Do volume total comercializado, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Biodiesel 2,55 2,28 2,12 2,21 2,38 2,11 1,93
Diesel Nacional 1,84 1,83 1,77 1,79 1,86 2,04 2,2

Diesel Importado 1,5 0,89 0,99 1,29 1,57 1,7 1,78
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619,8 mil m³ de litros (99,1%) serão fornecidos por empresas detentoras do Selo Combustível 
Social.  

 

Figura 21: Volume e preço médio por estado produtor no 38º leilão de biodiesel 

 
Fonte: MME (2014)  

 

Observa-se neste leilão, que o preço do biodiesel no estado da Bahia ficou em média R$ 2,15 
por litro, sendo que a usina PBIO fechou contratos no valor de R$ 2,16/litro e a usina V-
Biodiesel em R$ 2,13/litro, isto significa que os preços do biodiesel no estado não esta 
acompanhando o cenário nacional, em virtude dos preços vigentes das oleaginosas, da 
complexidade da manutenção do selo e de diversos problemas. Contudo, estes gargalos 
impactam negativamente no preço final do biodiesel comercializado nos leilões. 

Fazendo uma conta simplificada em cima dos valores por litro do 38º leilão para a verificação 
do preço líquido final no estado da Bahia, têm-se: 

 Preço de venda do 38º leilão (BA) R$ 2,15 
 ICMS (BA) - 12% - R$ 0,26 
 PIS/PASEP e COFINS  
 Margem do adquirente 

- R$ 0,00 
- R$ 0,02 

 Preço líquido para a usina (BA) R$ 1,87 
 
Observa-se que com este valor líquido por litro de biodiesel no estado da Bahia é 
praticamente o mesmo valor médio praticado pelo óleo de soja, e com estes números fica 
comprovado o real problema de produzir biodiesel com o óleo de soja no estado, óleo este que 
se apresenta como a salvação do programa de biodiesel brasileiro.  Este gargalo pode ser uma 
das explicações dos porquês das falências das usinas de biodiesel no estado. Além disto, a 
PBIO só não saiu do mercado porque é amparada pelos recursos multinacional Petrobras, pois 
no acumulado dos últimos cinco anos obteve um prejuízo da ordem de R$ 974 milhões de 
reais, distribuídos da seguinte forma: R$ 92 milhões em 2009; R$ 110 milhões em 2010; R$ 
157 milhões em 2011, R$ 218 milhões em 2012, R$ 256 milhões em 2013 e no acumulado 
dos dois primeiros trimestres de 2014 esta na ordem de R$ 141 milhões (PETROBRAS, 2013; 
2014). 
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Depois de muitos problemas com a usina de Iraquara, o grupo Olepan (V-biodiesel), do ramo 
do agronegócio soja do centro-sul do país, assumiu a gestão e se apresenta com um sistema 
empresarial integrado, porém sem contratos com agricultores familiares e/ou cooperativas 
oriundas da Bahia. Neste contexto, a V-biodiesel escolhe qual a melhor estratégia e quais as 
condições de utilizar a soja, seja pela exportação de grãos ou pelo esmagamento, que pode ser 
destinado para a produção de biodiesel ou para os setores alimentícios. 

A ideia de produzir biodiesel utilizando as oleaginosas típicas de cada região já está 
praticamente descartada porque qualquer atividade econômica, naturalmente, procura a 
matéria-prima que proporcione os melhores resultados em termos de competitividade. Nos 
dados apresentados, a mamona e a palma não fazem parte das relações mais competitivas para 
a produção de biodiesel por inviabilidades técnicas e econômicas. Entretanto, a despeito 
destes problemas técnicos e econômicos constatados no tocante à produção de biodiesel a 
partir destas oleaginosas, ainda podem ser considerados “carros-chefes” das políticas públicas 
para o programa de biodiesel na Bahia com o objetivo principal de aumentar a área plantada, 
consequentemente, proporcionará geração de emprego e renda, e não, para a produção de 
biodiesel como fim.  

A avaliação feita pelos agentes especialistas com relação à produtividade média conseguida 
nos plantios das oleaginosas pelos agricultores familiares na Bahia constituiu num ponto 
desfavorável para o aumento da produção no estado. Nos comentários, afirmaram que as 
culturas da palma e mamona não tem conseguido uma boa produtividade em função de vários 
fatores entre eles: falta de tecnologia, sementes com qualidades, gestão profissional, períodos 
de seca no Nordeste, entre outros. 

A produtividade das oleaginosas cultivadas pesquisada na Bahia (kg/ha) é demonstrada na 
Figura 22: 

Figura 22: Produtividade das oleaginosas - soja, mamona, palma (dendê) – 2004-2013 

 
Fonte: IBGE (2014) e CONAB (2014) 

 

No que se refere à produtividade (Kg/ha) o destaque é para a palma, apesar de que nos 
últimos 10 anos a produtividade se manteve constantes, isto em decorrência da variedade 

2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
(Previsão)

Dendê (Kg/ha) 4.113 3.782 3.932 3.850 3.634 3.840 4.304 3.948 3.788
Soja (Kg/ha) 2.760 2.282 2.700 3.036 2.552 3.060 3.360 2.860 2.100 2.520 
Mamona (Kg/ha) 1.000 693 600 807 588 730 703 207 166 468 
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cultivada na região na Bahia, e segundo a produtividade registrada na Bahia é 5 (cinco) vezes 
menor do que a do estado do Pará. Entretanto, com uma produção pequena de palma na Bahia 
(onde existem usinas) e na outra ponta, uma grande produção no Pará (onde não há usinas), 
parece ficar inviabilizada sua utilização para a produção de biodiesel e tão pouco o PNPB 
conseguiu fomentar a sua produção nos últimos anos, apesar do seu grande potencial no Brasil 
e na Bahia.  

Por sua vez, o teor de óleo e a produtividade (Kg/ha) da soja não demonstraram ser 
preponderantes, isto em comparação a produtividade da palma. A mamona também manteve a 
sua produtividade média de 730 Kg/ha (2004-2011) haja vista que no período de 2012 e 2013 
a região passou por uma das piores secas do Nordeste. Entretanto, apesar de sua baixa 
produtividade (kg/ha) e baixa escala de produção, a mamona é considerada fundamental para 
PNPB, tanto na esfera federal e estadual, pois a intenção é aumento da produção regional não 
para a produção de biodiesel, mas como uma potencialidade de geração de emprego e renda. 
Este argumento serve também para o aumento da área da palma. 

As falas dos entrevistados corroboram no sentido de que a soja, apesar da produtividade 
(kg/ha) não ser a maior do conjunto de oleaginosas investigadas pelo estudo apresentado, mas 
é ela a mais empregada para a produção de biodiesel. Esse dado confirma a afirmação de que 
o preço e a escala de produção são os fatores que, de fato, definem a matéria-prima a ser 
utilizada na produção do biodiesel. 

Para os entrevistados um dos principais motivos elencados que dificultam o aumento da 
produção da palma é a demora para o início de produção desta oleaginosas. Na pesquisa de 
campo, na propriedade do Sr. Floriano, conforme ilustrada na Figura 23 a seguir, localizada 
na Castanheira, região de Jequiriça em Valença, com uma área total de 15 hectare (ha), foi 
feito um plantio em 3 ha da variedade tenera, onde se pode notar que com 2 anos e meio já 
tinha exatamente 17 cachos em um pé de palma, além disto nesta área esta em consorcio com 
a milho, sendo que poderia ser outras culturas, entre elas o mandioca, aipim ou milho, que são 
as culturas temporárias mais recomendadas nesta região em consorcio com a palma. 

  

Figura 23: Consórcio da cultura da palma tenera com o milho na região do Baixo Sul 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador  
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Com relação atuação dos comerciantes locais (atravessadores) para a compra das oleaginosas 
na Bahia os agentes especialistas consideram em um ponto desfavorável ao mercado de 
biodiesel. 

Para os entrevistados, na Bahia a cadeia da mamona e palma se encontra desarticuladas com a 
presença marcante dos intermediários, onde desempenham diferentes papeis, pois encontra 
neste ambiente a ausência de órgãos públicos em coordenar a cadeia e apoiar o agricultor 
familiar. Na Bahia, a maioria da produção das oleaginosas são comercializadas com os 
intermediários, devido aos seus preços mais elevados em comparação aos preços praticados 
pelas outras indústrias do estado, ocasionando no caso das usinas de biodiesel quebra de 
contrato no ato final da negociação (FERNANDES, 2013). 

Outro ponto levantado pelos entrevistados foi o contrato de compra e venda de matérias-
primas. Para ter o SCS a empresa tem que estabelecer contratos firmados com agricultores 
familiares ou suas cooperativas conforme rege a Portaria do MDA nº 60/2012. Foram 
destacados, que nos primeiros contratos firmados antes desta referida portaria os preços eram 
fixados nos contratos, e conforme os aumentos dos preços das oleaginosas os agricultores 
familiares e/ou cooperativas não estavam entregando as mercadorias contratadas. Com esta 
nova Portaria, ficou estabelecido um preço mínimo de compra, que poderia aumentar o preço 
no momento da comercialização levando em consideração a cotação praticada no mercado. 

Contudo, foi relatado por alguns entrevistados que quando o preço estava favorável ao 
agricultor, as usinas e/ou cooperativas quase sempre não pagavam uma diferença em virtude 
dos contratos já firmados, e nesta sequência, elas não faziam a coleta por causa da dispersão 
geográfica e pelo baixo volume de produção. Isto fez com que os agricultores mais uma vez 
entregasse a sua produção aos atravessadores que estavam disposto a pagar um pouco a mais e 
realizar a coleta na propriedade. Em suma, a quebra de contrato gerou desconfiança entre os 
atores envolvidos. É exatamente neste ponto que residem as principais críticas ao PNPB. Isto 
pode ser observado no trabalho de Silva et al. (2014) sobre a questão da fidelização que está 
comprometendo o funcionamento da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia. 

Diante dessa problemática impõe-se o desafio aos agentes participantes do PNPB (governos, 
usinas e representações) os esforços no sentido do estabelecimento de critérios que 
possibilitem a fidelização do agricultor familiar junto à indústria de biodiesel, sob o risco de 
descrédito do referido Programa.  

 

4.2.1.3 Diagnóstico dos Fatores Econômicos e Estruturais com foco na Infraestrutura  

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Econômico e Estrutural com foco na 
infraestrutura são apresentados na Figura 24, seguida por uma discussão das percepções dos 
entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

O resultado da compilação dos dados investigados com relação à questão da infraestrutura 
para o fomento do programa do biodiesel na Bahia teve uma avaliação geral de 49% 
(desfavorável/muito desfavorável) com 15% de neutralidade. 
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A questão da infraestrutura (água, estradas, rodovias, recebimento e armazenamento de óleo 
vegetal e outros) para a produção e comercialização de biodiesel na Bahia foi o ponto que foi 
considerado mais desfavorável, com 68% (desfavorável/muito desfavorável) para 
competitividade do mercado na Bahia. 

 

Figura 24 – Avaliação dos Fatores Econômicos e Estruturais com foco na infraestrutura de acordo com a 
percepção dos agentes especialista em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os entrevistados os custos logísticos também impactam na produção e no fomento de 
biodiesel na Bahia e são decisivos na localização das usinas. A maioria dos pesquisados 
salientam que o grande número de usinas instaladas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste pode 
ser explicado pelas externalidades positivas provenientes do maior adensamento da cadeia 
produtiva nestas regiões. Com relação as usinas que estão produzindo na Bahia pode-se 
observar que as estratégias foram diferentes, duas estão próximas as matéria-primas que foi 
fomentada no início do PNPB (caso V-Biodiesel e Biobrax) e a outras duas próxima a 
refinaria, porto e ao consumidor final (Caso PBIO e Comanche).  A concentração das usinas 
das regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, com 91% das usinas instaladas (MME, 2014) é 
explicada por um posicionamento geográfico em proximidade com as matérias-primas, pois 
estas regiões se destacam pela liderança na produção de grãos/oleaginosas e gordura animal 
(soja, algodão e sebo bovino) para a produção de biodiesel, ficando bem próximo as 
distribuidoras primárias de diesel em nível nacional. Além de outras vantagens comparativas, 
a região Nordeste carece, por exemplo, de uma topografia plana favorável à mecanização, 
boas condições físicas dos solos da região e de uma previsão da expansão das áreas nos 
cerrados com a integração lavoura-pecuária, onde fica evidenciado que, regiões Centro-Sul 
existem uma maior competitividade para a produção do biodiesel do que nas regiões menos 
desenvolvidas (OKADA e SOUZA, 2008; FERNANDES, et al. 2014). 

Foi relatado pelos entrevistados a falta de armazenamento de produtos agrícolas nas regiões 
de Irecê e Valença. Porém, na pesquisa campo na cidade de Irecê, existe o sistema de 
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armazenamento da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, com capacidade de 
armazenar 23mil toneladas de grãos em 6 (seis) armazéns. Foi observado na pesquisa que na 
época não existia nenhum estoque de terceiros (cooperativas/associações) nos armazéns da 
CONAB, haja vista que este sistema de armazenamento é remunerado, e muitas cooperativas 
não tem como custear e muito menos possui volume suficiente para a estocagem. Foi 
observado que uma das cooperativas de Irecê possui uma infraestrutura ociosa e o governo do 
estado e outros parceiros da cooperativa alugam o espaço para armazenamento de produtos 
alimentícios, exclusivamente para a preparação das cestas básicas a serem distribuídas nesta 
região. Na região de Valença, não existe um local exclusivo para armazenamento público de 
produtos agrícolas. Foi observado, que cada produtor e/ou cooperativa se responsabiliza pelo 
seu próprio armazenamento, com isso eles tendem a comercializar rapidamente o seu produto 
para não sofrer perdas por condições inadequadas de armazenagem. 

O que foi observado na cidade de Valença que o centro de armazenagem da região, de posse 
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira –CEPLAC, órgão federal vinculado 
ao Ministério da Agricultura, atualmente é uma oficina e garagem dos ônibus escolares do 
município, conforme Figura 25 ilustrada na sequência. 

 

Figura 25: Local de Armazenamento de Produtos Agrícolas da CEPLAC na cidade de Valença 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Na região de Irecê, o armazenamento da mamona pelos agricultores familiares é realizado 
dentro das suas próprias dependências ou geralmente ficam nos terreiros cobertos por lonas 
até a empresa compradora vier fazer a debulha com as descascadoras mecânicas. Isto pode ser 
comprovado no trabalho de Fernandes (2013) que este tipo de armazenamento é inadequado e 
salienta que pode provocar problemas de aumento da umidade e da acidez das bagas e a 
toxidade da mamona nas residências. Na região de Valença, os produtores não tem como 
armazenar os cachos de palma e colocam nas estradas vicinais, ficando vários dias para o 
intermediário fazer a coleta, conforme Figura 26 na sequência. Isto é um dos problemas muito 
grave, pois neste período ocorre o aumento da acidez, que é um impedimento para a produção 
de biodiesel de palma e para a utilização da palma para fins alimentícios. 

Toda a produção de soja, palma e mamona são escoadas via modal rodoviário. Este modal é o 
único utilizado para transporte de insumos, maquinários e grãos nas regiões pesquisadas e não 
difere muito do cenário brasileiro. As más condições das rodovias trazem impactos sobre os 
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custos de transporte e provoca um grave entrave à competitividade do setor agrícola como um 
todo, e da produção de biodiesel em particular, com destacados no trabalho do IBP; 
CEL/COPPEAD/UFRJ (2007). Neste contexto, as estradas que cortam as regiões em estudo e 
do estado da Bahia, principalmente as vicinais, não são pavimentadas e o estado de 
conservação é classificado como ruim (Fernandes, 2013). Na região de Valença, os próprios 
donos dos roldões e atravessadores fazem a coleta semanalmente, coletando os cachos que 
estão nas estradas vicinais com os seus veículos particulares. 

 

Figura 26: A exposição do Armazenamento dos Cachos de Palma após a Colheita pelos Agricultores 
Familiares 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Estudo mais recente da Confederação Nacional do Transporte - CNT (2014) analisou as 
condições gerais de pavimentação, sinalização e geometria de 51 rodovias baianas, o que 
correspondeu a um total de cerca de 8.178 mil quilômetros (Km) de estradas estaduais, 
federais, transitórias, além de trechos sob responsabilidade de concessionárias. Dentre as vias 
pesquisadas, em seu estado geral, 3.325 km delas  foram definidas como regulares (40,7%), 
1.360 Km como ruins (16,6%), e 394 km como péssimas (4,8%), totalizando nestes itens 
62,1%. Apenas 37,9% delas se encaixam no critério "boas" (31,6%) e "ótimas" (6,3%).  

Para a EPE (2008) para o transporte de biodiesel não existe grandes gargalos e não há 
necessidade de aumento do sistema de escoamento da produção, mas apenas sua 
reconstituição e análise caso a caso de aspectos logísticos já disponíveis no mercado, pois a 
dependência do sistema de derivados de petróleo tem ajudado o escoamento do biodiesel. 
Para o IPEA (2010), no caso da transferência interregional (entre regiões diferentes), o 
transporte mais adequado seria o modal ferroviário.  

Segundo o IPEA (2010), em nível nacional, a infraestrutura para o setor de biodiesel não 
apresenta preocupações no curto prazo, principalmente considerando os aspectos de 
transporte, armazenagem na forma atual e distribuição regional. Contudo, a nível estadual a 
infraestrutura logística, armazenamento e as condições de rodovias relacionadas ao fomento 
do PNPB nas regiões de Irecê e Valença foram considerados entraves bastantes pertinentes, 
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bem diferentes destas infraestruturas registradas na região do agronegócio da soja (EPE, 
2008). A dispersão geográfica dos agricultores de Irecê e Valença aliadas às más condições de 
trafegabilidade das estradas faz com que os insumos de produção e o recolhimento da safra 
sofram constantes atrasos. Foi observado na pesquisa de campo que nenhuma das 
esmagadoras de palma na região de Valença possui sistema de frotas cativas e utilizam 
transportes terceirizados ou faz pagamento direto ao produtor que entrega na fábrica, sendo 
apontados pelos gestores destas empresas as péssimas condições das rodovias, em particular 
as vicinais, aumentando a manutenção dos veículos e consequentemente os custos 
operacionais. Além disso, o baixo volume de produção e a falta de um sistema de roteirização 
elevam os custos logísticos, conforme registros no trabalho de Fernandes (2013). 

A avaliação feita pelos agentes especialistas com relação à disponibilidade de equipamentos 
industriais e de implementos agrícolas pelos agricultores familiares na Bahia para o cultivo 
das culturas agrícolas foi considerada desfavorável com avaliação geral de 57% 
desfavorável/muito desfavorável, por outro lado, os atuais equipamentos industriais utilizados 
nas esmagadoras de óleos e nas usinas de biodiesel instaladas na Bahia, para a 
competitividade do mercado na Bahia, foram classificados como favoráveis com avaliação 
geral de 50% favorável/muito favorável e como 29% de neutralidade. 

Para a maioria dos entrevistados na pesquisa de campo, as máquinas e equipamentos são 
facilmente disponíveis e de boa qualidade, mas a grande maioria dos agricultores familiares 
não tem acesso a estas máquinas e tem sérias dificuldades para sua aquisição. A maioria das 
operações nas propriedades são realizadas com equipamentos mais simples. O uso de tratores, 
grades, arados, máquinas descascadoras ocorre com frequência nas grandes propriedades, em 
especial na região do oeste baiano. Nas outras regiões pesquisadas o uso é irregular e que os 
equipamentos estão em poder dos intermediários ou das usinas de biodiesel. No trabalho de 
Fernandes (2013), os agricultores obtêm os equipamentos (tratores, arados, grades e outros) 
para o preparo do solo através das associações/cooperativas nas quais são 
associados/cooperados. Contudo, os entrevistados afirmaram que o número de máquinas são 
insuficientes para atender todos os cooperados. A quantia varia de R$ 50,00 a R$ 
100,00/hora-máquina, a depender se o agricultor é associado ou não.  

Foi verificado que a única usina que esta utilizando máquinas agrícolas para descompactar os 
solos da região de Irecê é a PBIO, através da sua coligada Bio-óleo, fazendo o sistema de 
aração solo e plantio para os seus 680 agricultores que estão realizando assistência técnica 
atrelada ao SCS.   

Os entrevistados da região de Irecê destacaram a carência de descascadora mecânica junto às 
cooperativas e agricultores familiares e que o número existente em poder destes são 
insuficientes para atender a demanda dos mesmos, fazendo com que busquem o apoio dos 
intermediários e das empresas de ricinoquímica. 

Foi observado que na cidade de Irecê existe um inventor que desenvolveu um equipamento de 
beneficiar a mamona, conhecido como na cidade de Irecê como Sr. Gilson Dourado, 
proprietário de uma pequena metalúrgica na cidade, conforme Figura 27 na sequência. A 
Batedeira de Mamona GS Dourado, como é batizado, é uma máquina de beneficiamento e 
processamento de mamonas, que segundo o inventor vem garantindo mais eficiência no 
processamento, na facilidade no deslocamento (podendo ser acoplada ao trator ou movida em 
carretinhas), na segurança (com sistema de proteção de correias e polias), na versatilidade 
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(podendo ser tracionada por motores elétricos, motores a diesel com partida elétrica ou 
manivela), entre outras vantagens como a rapidez na debulha da semente da planta da 
mamona. Existem vários modelos a depender da quantidade de processamento a ser realizado 
na propriedade e com produtividade de beneficiamento de 300 a 2.400 kg/h. A Figura 28 
ilustrada é um modelo ideal para o agricultor familiar, pois processa em média 400 quilos de 
mamona por hora e o seu preço negociado na praça de Irecê é de 10 mil reais. 

 

Figura 28: Batedeira de Mamona GS Dourado aplicado ao perfil do agricultor familiar 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador  

 

6.4.3 Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel: Avaliação dos Fatores 
Tecnológicos e de Inovação  

 

Os Fatores tecnológicos têm contribuído de forma preponderante para a competitividade da 
produção e fomento do programa de biodiesel no Brasil. Nesse ponto é conveniente lembrar 
que os biocombustíveis, antes de mais nada são inovações tecnológicas.  

A introdução do biodiesel na matriz energética brasileira inaugurou um processo de inovação 
tecnológica ao instituir uma nova oportunidade de mercado, difundiu uma gama de novas 
fontes de oferta de matérias-primas para sua produção e fez que se criasse várias combinações 
produtivas e com centenas de novos grupos de pesquisas gerando patentes e trabalhos 
científicos na área de biomassa e biodiesel, isto pode ser observado com detalhes nos 
trabalhos de Rocha et al. (2013; 2014).  

A competitividade da cadeia produtiva de biodiesel segundo Okada e Souza (2008) depende 
de conhecimento, de ciência e de tecnologia para originar excelência nas estratégias de gestão 
e na coordenação de processos. Neste contexto, para estes autores, a estratégia de inovação, 
via agregação de novos processos e padrões tecnológicos, estabelece o caminho para se 
implantar competitivamente num processo de demandas constantes, incertas e diferenciadas.  

Neste estudo, foi levado em consideração os Fatores Tecnológicos e de Inovação para 
entender o nível de competitividade do setor. Levou-se em consideração os elementos 
temáticos Inovação Tecnológica e Capacitação Tecnológica, sendo discutidos os principais 
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sub-elementos temáticos: rotas tecnológicas, usos dos co-produtos, equipamentos industriais, 
qualidade do biodiesel, rede de cooperações institucionais e pesquisa e desenvolvimento. 

 

6.4.3.1 Resultados e Discussões 

 

6.4.3.1.1 Diagnóstico dos Fatores Tecnológicos e de Inovação com foco na Inovação 
Tecnológica 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Tecnológico e de Inovação com foco 
na Inovação Tecnológica são apresentados na Figura 29, seguida por uma discussão das 
percepções dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

 

Figura 29 – Avaliação dos Fatores Tecnológicos com foco na Inovação Tecnológica de acordo com a 
percepção dos agentes especialista em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os dados apurados, sob a avaliação dos agentes especialistas, com relação ao Fator 
Tecnológico e de Inovação, com foco na Inovação Tecnológica, em uma análise geral foi 
considerado favorável, representando 70% (favorável/muito favorável). Os resultados 
detalhados são discutidos na sequência. 

Os resultados das percepções dos agentes especialistas, nos pontos sobre a necessidade de 
fortalecer uma parceria com instituições, a forma atual da nova especificação do biodiesel e o 
modo com estão sendo difundidas as tecnologias de produção do biodiesel foram 
consideradas todos como favoráveis, tendo uma avaliação geral de 86%, 64% e 85% 
(favorável/muito favorável), respectivamente, para a melhoria da competitividade do biodiesel 
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A difusão de tecnologias para a produção é _____ para a competitividade 
do biodiesel na Bahia.
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na Bahia. Por outro lado, observou-se uma neutralidade com relação à percepção dos agentes 
especialistas com relação ao nível de investimentos em novas rotas tecnologias e em co-
produtos no estado da Bahia para o fomento do PNPB. 

A difusão das tecnologias foi considerada favorável à competitividade, pois, tanto os 
equipamentos industriais, quanto as parcerias com instituições são fundamentais para o 
fomento da produção e da interação universidade-empresa. Segundo os entrevistados os 
equipamentos industriais utilizados nas usinas de biodiesel, quanto nas esmagadoras estão 
sendo modificados constantemente em virtude da modernização do uso da tecnologia. 
Contudo, esta modernização ocorre nas médias e grandes empresas produtoras de grãos e que 
estão integradas/verticalizadas. Nos casos, específicos da região de Valença, os rodões já são 
considerados ultrapassados e os proprietários não têm interesse e nem condições financeiras 
em modernizar a extração do óleo de palma, através de aquisição de novos equipamentos 
capazes de agregar mais valor ao produto conforme registro da pesquisa na região de Valença. 

Quanto perguntado aos entrevistados com relação ao processo produtivo dos agricultores 
familiares das regiões de Valença e Irecê, todos corroboraram a existência do baixo uso de 
tecnologias por parte deste segmento em todas as operações realizadas, desde a falta de 
planejamento até os tratos pós-colheita. 

Os entrevistados citaram vários motivos para as dificuldades observadas na adoção e uso de 
novas tecnologias (tanto de produção agrícola como de gestão) que foram: a escassez de 
recursos financeiros, as limitações ambientais, os preços pagos pela baga de mamona e o 
baixo nível de instrução dos agricultores. 

Foi unânime entre os entrevistados que a parceira entre os agricultores familiares e/ou 
cooperativas-instituições governamentais-usinas são de fundamental importância para 
alavancar as políticas públicas e dinamizar as potencialidades locais. Isto pode ser reforçado 
pelos trabalhos de Dagnino (2003) e Rapini (2007) ao abordar que a interação universidade-
empresa representa um extraordinário arranjo institucional para a concretização da interface 
da universidade com os mais distintos setores da sociedade.  

Entretanto, o que foi observado na pesquisa que esta parceria e/ou cooperação é quase 
inexistente, sendo considerado um problema clássico na cadeia produtiva, fato este observado 
no trabalho de Rocha et al. (2013). As esmagadoras ouvidas não têm parcerias com nenhuma 
instituição de pesquisa formalmente e muitas delas nem querem receber os pesquisadores para 
uma simples entrevista. Uma delas do ramo de palma realiza somente visitas técnicas e 
segundo depoimento do gerente e com um pedido formal do estudante e da instituição de 
ensino, podem realizar alguns experimentos dentro da empresa, isto se for do interesse da 
mesma.  

A maioria dos entrevistos nas regiões de Valença e Irecê desconhece a função da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), Parque Tecnológico da Bahia e outras instituições de pesquisa e 
fomento. 
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Com relação às rotas tecnológicas31 os entrevistados afirmaram que o PNPB não privilegia 
rotas tecnológicas para a produção do biodiesel. Contudo, a transesterificação é a rota 
tecnológica mais utilizada atualmente, que pode ser utilizado rotas etílica (álcool) ou metílica 
(metanol). O que determina a utilização das rotas no processo de transesterificação do óleo 
são os custos de produção e no momento atual o biodiesel esta sendo produzido com metanol, 
isto porque a Lei nº 11.097 não obriga e não incentiva a rota etílica em virtude dos elevados 
custos de produção.  

Foi apontado por alguns entrevistados com relação à produção do principal catalisador 
utilizado para a produção de biodiesel, a Potassa Cáustica (KOH), que pertence a uma única 
empresa, localizada no Rio de Janeiro e que esta monopolização poderá até prejudicar o nível 
de competitividade e a qualidade do biodiesel. Segundo ponto comentado foi com relação a 
qualidade do biodiesel, que ainda é um problema que esta sendo solucionado aos poucos, pois 
desde o seu início do PNPB já foram modificados inúmeras vezes os itens da especificação 
estabelecida pela ANP, o que causa problemas de gestão, técnicos e operacionais. Contudo, 
estes ajustes servem para melhorar cada vez mais a qualidade e a competitividade do biodiesel 
no nível nacional e até internacional, principalmente voltados para a sua exportação. 

Segundo os entrevistados o nível de investimentos em recursos financeiros e de capital 
humano na busca de melhorias nas rotas tecnologias e na agregação de valor dos co-produtos 
no estado da Bahia precisam ser melhorados, haja vista o grande potencial dos subprodutos 
que são gerados em duas etapas diferentes na cadeia produtiva do biodiesel: oriundos da 
produção de biodiesel e da extração dos óleos vegetais (mamona, soja e palma). Neste aspecto 
um aumento nos investimentos aumentará a contribuição dos subprodutos visto que é 
imprescindível para viabilidade e funcionamento do sistema produtivo agroindustrial do 
biodiesel. 

No processo de produção do biodiesel, resultantes da etapa de transesterificação dos óleos 
vegetais, têm-se a glicerina. Este coproduto agroindustrial esta sendo produzidos em larga 
escala em virtude da produção de biodiesel, e geralmente é destinada à indústria de 
cosméticos. Para os entrevistados no início do PNPB era um problema com relação ao seu 
excesso, mas o mercado internacional, em especial a China, está praticamente absorvendo 
todo este excedente o que esta gerando uma receita para as usinas de biodiesel. Dados da 
Biodieselbr (2015) o Brasil exportou em 2013 e 2014, cerca de 180 e 240 mil toneladas de 
glicerina, ou seja, em 2014 teve um aumento de 32% no volume exporta, isto em virtude do 
aumento da produção de biodiesel.  

Levando em consideração a receita de uma usina na venda de glicerina bruta ao preço de US$ 
300 por tonelada (Biodieselbr, 2015) a usina da PBIO de Candeias/BA que teve uma 
produção de 108.000 m3 de biodiesel em 2014, e, consequentene gerou 10% de gliceria bruta, 
ou seja 10.800 m3. Com base do peso da glicerina e o valor em toneladas, a referida usina 
conseguiu gerar uma receita de cerca de 4 milhões de dólares, ou aproximandamente 13 
milhões de reais. 

                                                
31As rotas tecnológicas possíveis para a produção de biodiesel são: o craqueamento (catílico ou térmico), o 
hidratamento com diesel mineral (H-Bio) e algumas inovações que estão sendo apresentadas como alternativas 
para sua produção (co-solventes, uso de microondas, ultra som, microemulsão, ozônio, etc).  
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Os entrevistados acreditam que os co-produtos do processo produtivo subsidiam e viabilizam 
o sistema, além de diminuir problemas como a destinação e o descarte dos resíduos 
promovendo um mínimo de impacto ambiental. No caso da mamona, primeiramente, durante 
o processo de extração do óleo, o resíduo desta extração é conhecido como torta, e carrega 
consigo um grande potencial utilizado na indústria da ricinoquímica. Outro resíduo da cultura 
da mamona na área agrícola é a sua palha, e conforme entrevistas com os técnicos agrícolas, 
uma saca de mamona com 60kg possui cerca de 60% de caroço de mamona e 40% de palha. 
Esta palha tem dois destinos, um para adubação orgânica e a outra, destinada em pequenas 
proporções, na mistura e triturada com o sal grosso e sendo destinada aos bovinos. E de 
acordo com os depoimentos esta mistura consegue controlar a mosca do chifre no gado, 
servindo de repelente. 

No caso da soja o principal produto é o farelo, que corresponde cerca de 80% do grão e é 
usado essencialmente como ração. O óleo é utilizado para o consumo humano e uma parte vai 
para a fabricação de biodiesel, sendo este um dos principais desafios para agregação valor ao 
produto pelo agronegócio da soja.  

No caso da palma, na pesquisa de campo realizada, foi observado na empresa Odelsa, 
localizada na cidade de Nazaré/BA (Figura 30), que no processo de extração do óleo de 
palma, gera vários produtos e co-produtos, entre eles:  

 

Figura 30: Processo produtivo em uma esmagadora de óleo de palma no Baixo Sul 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador  

 

 2 tipos de óleos brutos: palma e o palmiste, popularmente conhecimento como óleo 
vermelho e o óleo branco, respectivamente; 

 Após a separação do óleo de palma se extrai uma fração sólida (estearina) e outra 
liquída (oleína); 

 a oleína é comercializado para a indústria alimentícia; 
 a estearina bruta – por suas características são utilizadas para a fabricação de sabão em 

barra.  
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 o óleo bruto sem agregação de valor pode ser comercializado para a indústria de 
biodiesel; 

 óleo de palmiste – utilizado na indústria alimentícia e é comparável ao óleo de coco. O 
seu valor pode chegar ao dobro do óleo de palma pelas suas características; 

 a torta de palmiste – serve para ração animal e adubação; 
 a fibra (depois de extraído os frutos, popularmente conhecida como bucha) – serve 

para gerar energia (queima nas caldeiras) e para adubação; 
 as nozes (cascas) que são trituradas e serve como adubação, alimentação animal  e 

geração de energia e carvão aditivado; 
 as folhas - servem para artesanatos e alimentação animal. 
 a fumaça oriundo da queima das nozes (amêndoas) da palma - é ensacada e 

comercializada para as empresas de carnes e frangos para a realização do processo de 
defumação. Na cidade de Valença, tem uma empresa especializada neste processo de 
produção. 

 

6.4.3.1.2 Diagnóstico dos Fatores Tecnológicos e de Inovação com foco na Capacitação 
Tecnológica 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Tecnológico e de Inovação com foco 
na Capacitação Tecnológica são apresentados na Figura 31, seguida por uma discussão das 
percepções dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

 

Figura 31 – Avaliação dos Fatores Tecnológicos com foco na Capacitação Tecnológica de acordo com a 
percepção dos agentes especialistas em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Avaliação Geral do Fator Tecnológico e de Inovação: Capacitação 
Tecnológica

A atuação do governo do estado da BA como fonte de informação e 
disseminação de conhecimentos esta sendo considerado ______ para 

o setor.

A atuação do governo do estado da BA no desenvolvimento de 
pesquisa e extensão visando à minimização dos gargalos da produção 

da agricultura familiar voltada à produção de biodiesel esta sendo 
considerado ______ para o setor.

Uso da parcela do faturamento das empresas ligadas ao setor em 
P&D constitui num ponto ______.

O investimento em P&D é _____ para a competitividade do biodiesel 
na Bahia.

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável
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Conforme os dados apurados, sob a avaliação dos agentes especialistas, com relação ao Fator 
Tecnológico e de Inovação, com foco na Capacitação Tecnológica em uma análise geral foi 
considerada moderada, representando 43% (favorável/muito favorável) e 37% 
(desfavorável/muito desfavorável). Os resultados detalhados são discutidos na sequência. 

Os resultados das percepções dos agentes especialistas, nos pontos sobre o investimento em 
P&D e a utilização da parcela do faturamento das empresas ligadas em P&D foram 
considerados todos favoráveis, tendo uma avaliação geral de 61% e 75% (favorável/muito 
favorável), respectivamente, para a melhoria da competitividade do biodiesel na Bahia. Por 
outro lado, observou-se que os pontos ligados à atuação do governo da Bahia no 
desenvolvimento de pesquisa e extensão visando à minimização dos gargalos da produção da 
agricultura familiar e a sua atuação do governo da Bahia como fonte de informação e 
disseminação de conhecimentos, foram considerados desfavoráveis tendo uma avaliação geral 
de 61% e 75% (desfavorável/muito desfavorável), respectivamente, para a melhoria da 
competitividade do biodiesel na Bahia. 

Em 2004, um ano após a criação da Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel e o 
Grupo Gestor do Biodiesel (CEIB), o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) estabeleceu 
e implantou uma nova Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I) tendo 
como finalidade específica o estabelecimento e a concretização de um novo aparato 
institucional para a promoção de ciência, tecnologia e inovação, a partir da adoção de novos 
marcos regulatórios e do fortalecimento de mecanismos, instrumentos e programas.  

Os recursos empregados para financiar as ações da PNCT&I são provenientes sobretudo do 
orçamento do MCT, nele compreendidos os do CNPq e os do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Cientítifico e Tecnológico (FNDCT/Fundos Setoriais). 

A PNCT&I está baseada em quatro eixos estratégicos: I) Eixo Política Industrial, Tecnológica 
e de Comércio Exterior (PITCE); II) Eixo Objetivos Estratégicos Nacionais;  III) C&T para a 
Inclusão e Desenvolvimento Social; IV) Investimentos em C,T&I. 

Com relação ao Eixo III, dentre as principais áreas de atuação definidas pelos formuladores da 
estratégia, têm-se (LAPLANE et. al., 2007):  
 

arranjos produtivos locais; incubadoras de cooperativas populares; programa 
nacional de produção e uso de biodiesel; inclusão digital; tecnologias 
apropriadas e tecnologias sociais; extensionismo tecnológico; centros 
vocacionais tecnológicos; novas tecnologias de habitação; C&T no nordeste e 
semi-árido; além da pesquisa em saúde e em saneamento básico (grifo 
nosso). 
 

A necessidade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para adequação de oleaginosas à 
produção de biodiesel foi notória para tornar o biodiesel mais competitivo.  A organização e o 
fomento da base tecnológica do PNPB é parte da atuação do MCT no campo das energias 
renováveis. Desde 2003 estão sendo destinados recursos dos Fundos Setoriais (CT-Energ e 
CT-Petro) e FINEP no PNPB, via encomendas e/ou edital, para projetos de parcerias com  
Estados; Implantação e gestão da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel; Projetos 
unidades demonstrativas de produção de biodiesel; Estruturação de um programa de ensaios e 
testes com motores, com o objetivo de validação técnica por pelos fabricantes de motores e 
autopeças do uso do biodiesel; entre outras pesquisas na área (LAPLANE et. al., 2007). 
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Para Santos (2009), os aportes federais na área de pesquisa foram sofrendo descontinuidade 
ao longo do PNPB e os aportes de fundações estaduais de fomento à pesquisa são cada vez 
mais esporádicos e não sistematizados. Neste contexto, a participação das universidades nesta 
área é de grande relevância, até pela natureza multidisciplinar das pesquisas. 

Paralelamente a essas questões de aportes financeiros implementados e o alvoroço do PNPB, 
foi criado centenas de grupos de pesquisas no Brasil afora à busca por patentes, por trabalhos 
acadêmicos inéditos e outros aspectos tecnológicos. Isto pode-se demonstrado no trabalho de 
Rocha et al. (2013). 

Segundo Rocha et al. (2014)32, desde o início do PNPB o governo vem investindo em P&D e 
de 1975 até junho de 2013 o número de grupos de pesquisa certificados relacionado ao 
biodiesel saltou para 370, sendo que 132 grupos estavam localizados na região Sudeste, 
seguido do Nordeste com 109 grupos, o Sul com 72, o Centro-Oeste com 37 e o Norte com 20 
grupos como mostra a Tabela 4. 

Tabela 4 - Grupos de pesquisa em Biodiesel de 1975 a junho de 2013 

Ano de formação 
Número de 
grupos de 
pesquisa 

Frequência relativa Frequência 
acumulada 

De 1975 a 1980 5 1,35% 1,35% 
De 1981 a 1885 5 1,35% 2,70% 
De 1986 a 1990 13 3,51% 6,22% 
De 1991 a 1995 27 7,30% 13,51% 
De 1996 a 2000 48 12,97% 26,49% 
De 2001 a 2005 61 16,49% 42,97% 
De 2006 a 2010 163 44,05% 87,03% 
De 2011 a 2013 48 12,97% 100% 

Fonte: DGP/CNPq (2013) 
 

Existem dois momentos de euforia em pesquisa de pesquisa sobre biodiesel no Brasil. O 
primeiro de 2001 a 2005 com a criação de 61 grupos que pode ter ocorrido em decorrência da 
instituição do PROBIODIESEL pela Secretaria de Política Tecnológica do Ministério da 
Ciência e Tecnologia. Junto com o PROBIODIESEL, uma rede de pesquisa foi organizada 
com o intuito de promover a competitividade técnica, econômica e ambiental do biodiesel em 
relação ao diesel disponível comercialmente (RAMOS e WILHELM, 2005).   

O segundo momento coincide quando o PROBIODIESEL foi descontinuado por não 
contemplar aspectos sociais e em seu lugar foi instituído o PNPB. Assim, de 2006 a 2010, 
foram credenciados 163 grupos junto ao DGP/CNPq, englobando diferentes áreas do 
conhecimento que não faziam parte do escopo original (dominado pelas engenharias), o que 
mostra a boa receptividade e o aumento da importância da temática biodiesel no cenário 
científico brasileiro.  

Rocha et. al. (2014) também observaram: (i) o número de grupos de pesquisas atualmente 
cadastrados e sua distribuição nas cinco regiões do Brasil; (ii) a interação dos grupos com o 
setor produtivo; (iii) o número de linhas de pesquisa exploradas pelos grupos; (iv) as áreas do 
conhecimento e; (v) o quantitativo de pessoas alocadas em cada grupo. Apesar do aumento de 
números de grupos de pesquisa no Brasil em biodiesel, apontaram como principais resultados, 
que a pesquisa científica e tecnológica no Brasil no tocante ao biodiesel se concentra nas 
                                                
32 O trabalho completo de Rocha et al. (2014) 
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Universidades, sendo ainda incipiente para interações com o setor produtivo, sugerindo que a 
expressiva produção de biodiesel ainda não seja indutor fundamental para o setor de PD&I em 
biocombustíveis no Brasil.  

Na Bahia, Rocha et al. (2013)33 pesquisaram os indicadores científicos e tecnológicos sobre o 
biodiesel no estado da Bahia, a partir de análise dos Grupos de Pesquisa cadastrados no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Foram 
identificados 26 grupos de pesquisa com a palavra-chave “biodiesel”, aplicando-se como 
filtro de seleção o estado da Bahia, com anos de criação variando de 1994 a 2011, na base 
textual do DGP/CNPq. Foi observado também que e a instituição com maior número de 
grupos de pesquisa é a Universidade Federal da Bahia (UFBA), que é também a mais antiga e 
com maior histórico em pesquisas. Em seguida, vem o Instituto Federal da Bahia (IFBA), 
com forte tradição na área de Química e Energia, seguidas da Universidade Federal do 
Recôncavo (UFRB), Universidade Salvador e demais na sequência, conforme Figura 32 a 
seguir.  

Os Grupos concentram-se nas áreas de Química e Engenharia Química, conforme Figura 33 
abaixo. Isso pode ser explicado pelo fato das verbas do PNPB nas temáticas de 
Caracterização/ Controle e Produção serem as que possuem mais valores para pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

Os grupos do DGP/CNPq investigados possuem, no total, 232 pesquisadores, 319 

estudantes e 65 técnicos. 

Os pesquisadores pertencem a diversas áreas do conhecimento, uma vez que o tema 

biodiesel assim como o PNPB é essencialmente interdisciplinar, com  

  

Para os entrevistados os investimentos em P&D são importantes em todo elo da cadeia 
produtiva do biodiesel, mas o que se percebe nos argumentos dos pesquisados é que as 
empresas situadas nas regiões pesquisadas, tantas as esmagadoras e usinas não tem interesse 
em fazer pesquisas, em desenvolver novos métodos e estão totalmente desarticuladas dos 
centros de pesquisa e desenvolvimento do estado. Isto é demonstrado no trabalho de Rocha 
(2013) com relação a parceria com o setor empresarial. Salvo exceção a PBIO, pois a 
Petrobras investe maciçamente em novas pesquisas através do fundo obrigatório que toda 
empresa do ramo energético deve investir em P&D.  

Com relação ao uso da parcela do faturamento da empresa para investir em P&D, foi 
observado que nenhuma empresa do município de Valença e Irecê utiliza este tipo de 
instrumento no seu planejamento. O que foi observado que as empresas investem em pesquisa 
                                                
33 O trabalho completo de Rocha et al. (2013)  

Figura 32 - Grupos do DGP/CNPq por ICTs 
 

 
Fonte: Rocha et al. (2013) 
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quando observam que aquela ideia poderá gerar alguma lucratividade. Por outro lado, as 
empresas desconhecem sobre os procedimentos de registro de patente, caso tenha algum tipo 
de inovação. Na região de Irecê, têm uma figura conhecida com “procurador de patentes” que 
quando descobre que alguém tem uma inovação, ele escreve a patente e faz o registro junto ao 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

Os entrevistados também destacaram que o uso de tecnologia de informação para a maioria 
dos elos não são prioridades e que as cooperativas utilizam o computador para simples 
controle das informações, sem utilização e conhecimento de software de gestão operacional e 
administrativo.  

O que se percebe é que, nas regiões da Bahia, precisa-se desenvolver um mecanismo de 
promoção tecnológica em toda a cadeia produtiva e a presença do governo do estado para a 
disseminação e difusão de tecnologias e de novas práticas agrícolas é de fundamental 
importância para melhorar a competitividade do estado com relação ao aumento e as novas 
ofertas de matérias-primas para o fomento do PNPB. Contudo, os entrevistados 
argumentaram que a atuação do governo da Bahia com relação ao desenvolvimento de novas 
pesquisas e na disseminação de conhecimento para o fomento dos elos da cadeia produtiva 
tem sérias dificuldades de gestão política e técnica e segundo Silva et al. (2014)34  os 
programas energéticos no estado estão totalmente desarticulados entre as diversas secretarias. 

Foi destacado pelos entrevistados que na região de Valença existe forte carência quanto à 
questão da tecnologia de extração do óleo de palma, e a falta de tecnologia adequada para este 
tipo de trabalho (tanto mecânica, quanto química) resulta em um baixo rendimento de óleo 
por tonelada processada, o que se torna uma desvantagem competitiva para a região. Outro 
ponto, que envolve uma mudança tecnológica e consequentemente aumento da 
competitividade é a questão do melhoramento genético, que precisa chegar até as 
propriedades dos agricultores familiares junto com uma capacitação técnica, cujo objetivo é 
alcançar melhores índices de qualidade da matéria-prima e de produtividade. O que se pode 
constatar que existem inúmeras invenções (patentes) e que a maioria destas ainda não saiu do 
papel, e não podem ser consideradas em inovação, pois a sonhada difusão tecnológica para 
todos ainda não existe na prática. 

Segundo Bispo (2012), afirma que no semiárido baiano, exceto em áreas com agricultura 
irrigada ou no agronegócio, são grandes as dificuldades de desenvolvimento de uma atividade 
agrícola rentável, devido à inexistência de soluções tecnológicas adequadas. Contudo, 
percebe-se que, mesmo com as dificuldades encontradas os agricultores familiares em sua 
maioria não aceitam a incorporação de novas tecnologias. O que se pontua nesse sentido, é 
que os produtores das regiões pesquisadas se posicionam com desconfiança e aversão em 
relação às novas tecnologias, mas relatam que têm conhecimento de algumas tecnologias, 
bem como da possibilidade de ganhos na produ'tividade, isto é o caso dos agricultores de 
palma que não querem a mudança da “palma dura” para a “palma tenera”. 

Outros pontos foram destacados pelos entrevistados que tanto os governos quanto as 
instituições de pesquisa precisam desenvolver mais pesquisas para: a área de sub-produtos da 
produção do biodiesel; o desenvolvimento de novos sistemas de produção envolvendo o 
consorcio de oleaginosas e alimentos (ex. soja e mamona); o desenvolvimento de máquinas 

                                                
34 Ver artigo completo de Silva et al. (2014)  
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para colheita e beneficiamento da mamona para a pequena produção e agricultura empresarial, 
além de secadores específicos para sementes de mamona; tecnologias voltadas para aumento 
da produtividade da palma, melhor reaproveitamento dos co-produtos da palma, testes de 
novos tipos de motor para o uso do biodiesel; pesquisas na área de sementes, adubação e 
biotecnologia. 

Quanto às práticas de cooperação, deve-se dizer que existem várias iniciativas institucionais 
no estado que buscam a associação mais participativa entre os agricultores e suas entidades 
associativas, entre empresas e universidades. Podem ser apontados alguns exemplos em que 
esse aspecto do plano institucional do PNPB ocasionou situações positivas, como no caso da 
criação de várias cooperativas no Nordeste para o fomento do PNPB que conseguiu reunir 
milhares de agricultores (Benedetti et al., 2009). As parceiras entre UFBA e Ford, com a 
UNIFACS e Ford envolvendo testes nos motores em caminhonetes, a criação de várias redes 
entre elas a Rede Energia Renovável e Meio Ambiente (RENOMA), composta pela UESC, 
UFBA, e ITAREL; a Rede Energia Renovável e Meio Ambiente, coordenada pela UESC e 
financiada pelo Programa RECOPE/ FINEP/ FAPESB; Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Energia e Ambiente (INCT); Rede Baiana de Biocombustíveis (RBB), Câmara 
Técnica de Energia, vários grupos de pesquisas e com inúmeras redes de estudos em convênio 
com várias  universidade nacionais e internacionais. 

Foi citado uma parceria institucional entre a Embrapa e a Petrobras na implementação de 4 
(quatro) Unidades Técnica Demonstrativa – UTD nas regiões de Itaetê (1), Nova Redenção 
(1) e em Morro do Chapéu (2). Nestas UTDs estão sendo beneficiados 84 produtores de 
mamona e estão sendo transferidas tecnologias em vários campos de experimentação, com 
vários tipos mamona, com consórcio e sem consórcio de culturas alimentares. A assistência 
técnica esta sendo acompanha pelos agrônomos da Embrapa/Irecê e pelos técnicos da Bio-
óleo, coligada da PBIO. Segundo os entrevistados o valor estimado desta parceria esta na 
ordem de 5 milhões de reais. 

Conclui-se, dessa forma, que a Bahia ainda apresenta grande potencialidade para o fomento e 
para a produção de oleaginosas e biodiesel, pois verifica-se, de uma forma geral uma boa 
capacidade instalada em termos de pesquisa e desenvolvimento (UFBA, UESC, UNIFACS, 
IFBA, FTC, EMPRAPA, CEPLAC, EBDA e outros). Porém, para que a Bahia possa se tornar 
competitiva, torna-se necessária a eliminação dos vários entraves tecnológicos, pois os 
desafios indicam a necessidade de se buscar por um equilíbrio entre o desenvolvimento das 
cadeias produtivas com agregação de valor, desde a sua fase agrícola até os subprodutos. Não 
se referem somente à produção do biocombustível, mas também ao incentivo para o 
desenvolvimento de patentes e artigos científicos para o domínio do mercado tecnológico, 
desde insumos agrícolas até plantas industriais. 

 

6.4.4 Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel: Avaliação dos Fatores 
Empresariais 

 

As mudanças no cenário competitivo mundial têm dificultado a sobrevivência das empresas, 
obrigando as mesmas a estabelecerem padrões administrativos de gestão necessários à sua 
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manutenção e sobrevivência nos mercados. Todo elo da cadeia produtiva precisa de 
planejamento das suas operações, bem como determinar os seus objetivos e metas. 

De acordo com Batalha et al. (2005), a competitividade de uma cadeia agroindustrial depende 
fundamentalmente da adoção de tecnologias de gestão, as quais formam um conjunto de 
medidas que podem garantir aos elos de uma cadeia produtiva um melhor desempenho do 
sistema produtivo e a sua viabilidade técnica e econômica. 

Neste estudo, foi levando em consideração os Fatores Empresarias para entender o nível de 
competitividade do setor. Levou-se em consideração os elementos temáticos Gestão e 
Informação/Educação, sendo discutidos os principais sub-elementos temáticos: planejamento 
estratégico, gestão empresarial e técnica, assistência técnica, recursos humanos, treinamento e 
relacionamento com os agentes da cadeia.  

 

6.4.4.1 Resultados e Discussões 

 

6.4.4.1.1 Diagnóstico dos Fatores Empresariais com foco na Gestão 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Empresarial com foco na Gestão são 
apresentados na Figura 34, seguida por uma discussão das percepções dos entrevistados e de 
uma revisão bibliográfica. 

Conforme os dados apurados, sob a avaliação dos agentes especialistas, com relação ao Fator 
Empresarial, com foco na Gestão, em uma análise geral foi considerado desfavorável, pois 
representou 42% no total (desfavorável/muito desfavorável). Os resultados detalhados são 
discutidos na sequência. 

Os resultados das percepções dos agentes especialistas, sobre a importância de possuir uma 
certificação de gestão e a existência de um planejamento estratégico foram consideradas 
favoráveis e de fundamental importância para garantir a competitividade do PNPB na Bahia, 
tendo uma avaliação geral de 78% e 82% (favorável/muito favorável), respectivamente.  

Os outros pontos avaliados pelos agentes especialistas foram todos classificados como 
desfavoráveis, tanto na questão da forma como estão realizando a gestão dos 
empreendimentos como também da maneira como estão sendo executada a assistência técnica 
pelos órgãos oficiais dos governos federal e estatual. A avaliação geral sobre a gestão das 
cooperativas e/ou agricultores familiares ligados ao segmento do biodiesel na BA e a gestão 
das usinas de biodiesel da BA tiveram avaliações gerais desfavoráveis de 61% e 68% 
(desfavorável/muito desfavorável), respectivamente. A avaliação geral sobre a assistência 
dada aos agricultores familiares do Estado da Bahia pelos órgãos federais e o desempenho do 
governo do estado da Bahia para a assistência técnica e extensão rural para os agricultores 
familiares tiveram avaliações gerais desfavoráveis de 64% e 60% (desfavorável/muito 
desfavorável), respectivamente.  
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Figura 34 – Avaliação dos Fatores Empresariais com foco na Gestão de acordo com a percepção dos 
agentes especialistas em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os entrevistados também concordam que cada elo da cadeia precisa ter um planejamento 
estratégico bem definido, cujo objetivo é analisar e investigar os rumos presentes e futuros da 
empresa. No geral, as usinas pelo seu porte estrutural e financeiro tem uma estrutura 
administrativa bem organizada, mas por outro lado as cooperativas e os agricultores familiares 
normalmente não sabem e não fazem planejamento de médio e longo prazo, limitando-se ao 
cálculo do retorno do investimento de imediato, ainda que de forma rudimentar.  

Foi relatado pelo Sebrae, de Irecê, que no início do PNPB foi convidada a participar de 
projetos de qualificação, com o Projeto denominado “Projeto Mamona” para atender as 
cooperativas e aos agricultores entre o período de 2006 a 2010 nos processos de fomento de 
treinamento de cursos de gestão empresarial e sistema de cooperativismo. Deste período em 
diante, a instituição local não foi mais convidada para participar de nenhuma discussão e 
projeto relacionado ao PNPB. 

Foi observado que nenhuma instituição pesquisada possui qualquer tipo de certificação de 
gestão, muitas delas nem souberam dizer qual o sistema de gestão administrativo adotado. Em 
duas esmagadoras de palma no Baixo Sul foi observado que elas adotam alguns critérios de 
gestão em razão de serem fornecedoras a determinados setores do ramo alimentícios. Um 
deles foi a “Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC)” que é uma 
sistemática para garantir a segurança dos alimentos. O método é baseado em vários princípios 
de detecção direta ou indireta de contaminação e deve ser aplicado em conjunto com as boas 
práticas de fabricação. O segundo, é o “Certiticado Kosher” que é emitido para as empresas 
atestando que os seus produtos fabricados obedecem as normas específicas que regem a dieta 
judaica ortodoxa. É um procedimento minuscioso nos levantamento de dados sobre os 
ingredientes que compõem os produtos, bem como o processo de fabricação.  

15%

21%

21%

29%

18%

0%

0%

27%

39%

43%

39%

43%

0%

0%

20%

21%

18%

18%

21%

18%

21%

23%

14%

14%

11%

14%

39%

46%

15%

4%

4%

4%

4%

43%

32%

Avaliação Geral do Fator Empresarial: Gestão

O desempenho do governo do estado da BA para a assistência técnica e 
extensão rural para os agricultores familiares esta sendo considerado 

_____.

A assistência dada aos agricultores familiares do Estado da Bahia por órgão 
como a CEPLAC e CODESVASF pode ser considerado_______. 

Atualmente, a gestão das cooperativas e/ou agricultores familiares ligados 
ao segmento do biodiesel na BA esta sendo considerada _____ para a 

competitividade do biodiesel na Bahia.

Atualmente, a gestão das usinas de biodiesel da BA pode ser considerado 
_____ para a competitividade do biodiesel na Bahia.

A existência de um planejamento estratégico na usinas e cooperativas é 
____ para a competitividade do biodiesel na Bahia.

Possuir certificação de gestão é _____para a competitividade do biodiesel 
na BA.

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável
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Com relação ao sistema de gestão adotado, nas esmagadoras e nas cooperativas, o problema 
se agrava, pois desconhece a utilização de sistema de controle da qualidade, da produção, da 
cadeia de suprimentos e do controle de custos e despesas. 

Foi observado nas entrevistas que a gestão das usinas na Bahia foram e são consideradas 
como profissionais e bastante técnica. Contudo, foi citado pela maioria dos pesquisados que 
apesar de todo um controle técnico e profissional as usinas instaladas no Estado sempre 
apresentaram problemas administrativos e de ordem técnicas. Isto retrata a situação da usina 
de Iraquara que já deixou de produzir por vários meses, entre o período de 2008 a 2012, com 
trocas constantes de proprietários; a usina de Simões Filho (Comanche) que decretou falência 
e não produz biodiesel desde abril de 2011; a usina de Una (Biobrax), que foi construída e 
legalizada, mas até o momento não entregou nenhum litro de biodiesel nos leilões; e a usina 
de Candeias (PBIO) que está conseguindo entregar os lotes de biodiesel, mas a empresa vem 
apresentando prejuízo há vários anos consecutivos. 

Segundo Batalha et al. (2005), no campo da agricultura familiar, a gestão pode ser analisada 
por dois aspectos: a administração da propriedade rural propriamente dita e as organizações 
sociais (sindicatos, associações e cooperativas) que os agricultores participam. Segundo os 
entrevistados, os agricultores familiares enxergam as cooperativas como atravessadores e se 
preocupam mais com as questões políticas do que com as questões técnicas e de gestão. Isto 
foi comprovado nas pesquisas de campo que as entidades entrevistadas não compreendem os 
conceitos fundamentais sobre gestão empresarial e de gestão cooperativa e apresentam-se 
como mais um comerciante local. 

Para os entrevistados, os agricultores se preocupam mais com questões técnicas e 
operacionais do que com a administração do seu estabelecimento. Não empregam ferramentas 
de gestão, a exemplo do controle de custos, do planejamento e controle da produção e da 
logística. Desta forma, não são realizadas anotações ou registros de quantidades produzidas, 
custos e renda envolvidos no processo produtivo. Esta situação foi descrita no trabalho de 
campo de Fernandes (2013) e sustenta que o não conhecimento dos custos envolvidos na 
produção colabora para o uso inadequado dos recursos e para o endividamento do agricultor.  

Apesar da totalidade dos entrevistados afirmarem que os agricultores têm algum tipo de 
informação especializada através do rádio, televisão e assistência técnica. As decisões 
administrativas são tomadas empiricamente, de acordo com a tradição do como fazer ou pelas 
conversas com membros mais velhos da família ou vizinhos. Isto é comprovado no trabalho 
de Lima et al. (2005) quando afirmam que o processo de decisão do agricultor é complicado, 
estando presentes elementos psicológicos, econômicos, sociais, tradição, aprendizado e 
infraestrutura. Em geral, os que são orientados pela questão da tradição terão dificuldade em 
alterar de cultura ou variedade (é o que se observa-se na região de Valença) e as decisões e 
ações administrativas a serem desempenhadas são objetos de discussão entre as partes da 
família e dependem muito das situações e dos objetivos dos agricultores.  

No tocante a assistência técnica todos os entrevistados afirmaram o colapso deste serviço no 
estado da Bahia. Os órgãos oficiais tanto da esfera federal e estadual, entre eles CEPLAC e 
EBDA (órgão da Secretaria de Agricultura do estado- SEAGRI), não tem prestado uma 
assistência técnica adequada e suficiente para atender todos os agricultores familiares das 
regiões pesquisadas. Na região de Valença, especificamente as duas instituições citadas 
devem prestar extensão rural e assistência técnica, porém esbarram na falta de 
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comprometimentos destas instituições, justificadas pelos descasos dos governos na 
estruturação física e na qualificação dos servidores, tanto na questão financeira quanto no 
fomento da capacitação profissional. Por outro lado, os agricultores familiares, já criaram um 
bloqueio e resistência às orientações dos técnicos destas instituições, haja vista que 
atualmente os técnicos efetivos destas instituições são veteranos e segundo os entrevistados 
não querem fazer as visitações em campo. Na esfera estadual alguns técnicos têm contratados 
temporários e muitos destes sem experiência técnica suficiente para conscientizar um grupo 
de agricultores mais experientes. 

Na obra de Fernandes (2013) ficou também comprovado que a assistência técnica oferecida 
na Bahia é esporádica e classificada como de baixa qualidade. Destacou-se a falta de 
envolvimento do órgão público estadual baiano ligado à agricultura na prestação de serviços 
de assistência técnica, sendo que este órgão não se envolve com a parte técnica e a única 
ajuda disponibilizada para a produção de mamona foi a emissão da DAP e às vezes a 
elaboração de projetos de crédito.  

Historicamente na Bahia, o problema da assistência técnica é muito crítico e deficitário.  As 
primeiras usinas instaladas na Bahia precisavam prestar assistência técnica aos agricultores 
familiares, conforme rege as diretrizes do SCS. A solução de uma usina na época, foi a 
contratação de uma empresa de assistência técnica privada e a outra usina estatal optou pela 
prestação dos serviços da EBDA (órgão da Secretaria de Agricultura do estado), situação esta 
descrita no trabalho de Silva (2008). 

Atualmente, na Bahia, como citado anteriormente, a usina de V-Biodiesel não presta 
assistência técnica para os agricultores familiares na Bahia, pois a sua responsabilidade com o 
SCS é em outras regiões brasileiras. A usina PBIO na região de Irecê utiliza a sua coligada 
Bio-óleo (atravessadora e esmagadora de óleos vegetais) para adquirir e ao mesmo tempo 
realizar a assistência técnica, haja vista que não há parâmetros claros que regulamentem a 
quantidade e a qualidade da assistência técnica nas diretrizes do programa que a tornam 
obrigatória para as empresas detentoras do selo.   

Na região de Valença, a PBIO em 2014 estava em negociação com 2 (duas) cooperativas 
(CONTRATA e a COOFAVA) para a entrega de óleo de palma. O que chamou a atenção na 
pesquisa de campo foi, que nenhuma destas cooperativas trabalham com o processamento do 
óleo de palma e nem têm espaços físicos e laboratórios para a analise do óleo, especialmente o 
índice de acidez. A CONTRATA ganhou um edital de uma chamada pública realizada pela 
Petrobras na área de responsabilidade social, no valor de R$ 300 mil reais, para construir um 
galpão onde será colocada a mini-usina esmagadora de óleo de palma que Companhia de 
Desenvolvimento e Acão Regional - CAR subsidiou. O “Projeto Azeite de Dendê”, como foi 
batizado, tem o objetivo de processar a palma, possibilitando o aproveitamento integral do 
fruto e a comercialização do co-produtos. Na sua primeira etapa irá atender 300 agricultores 
familiares na região de Valença, especificamente, na Costa do Dendê, com a duração de 24 
meses. O projeto já adquiriu uma caminhonete e contratou uma engenheira agrônoma para 
acompanhar o processo. 

Foi observado que na Bahia está se implantando um sistema batizado neste trabalho como 
“sistema tercerização da tercerização” para a assistência técnica e extensão rural. Explicando 
com mais detalhes este sistema para o pleno entendimento da decadência deste serviço na 
Bahia.  
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Primeiramente, os órgãos oficiais do governo não prestam estes serviços com qualidade e 
presteza por questões levantadas anteriormente e, por outro lado a PBIO por questão política 
com o governo do estado atual faz um Acordo de Cooperação (Anexo 3) com a Secretaria de 
Agricultura (SEAGRI) para apoiar 8.000 (oito) mil agricultores familiares do PNPB no 
âmbito Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar 
(PEATER) até 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogável. Os valores transferidos 
para o governo e demais informações não são mencionados no contrato por questão de 
clausulas de sigilo (SEAGRI, 2013). Segundo os entrevistados, da PBIO e da SEAGRI, serão 
apoiados neste período 5.400 produtores de mamona, 1.600 produtores de palma e 1.000 
produtores de girassol. 

Na sequência o governo do estado lança uma Chamada Pública ATER SEAGRI/SUAF Nº 
003/2014, para seleção de entidades executoras de serviços de assistência técnica e extensão 
rural para a agricultura familiar, cujo objeto é apoiar à produção familiar de alimentos para a 
segurança alimentar e nutricional, acesso a mercados, organização social e transição 
agroecológica, por meio de atividades individuais, grupais e comunitárias, compreendendo o 
planejamento, a execução, a avaliação das atividades e promovendo a inserção de 
Agricultores/as Familiares na cadeia produtiva de oleaginosas, garantindo, inclusive, a 
participação destes do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) (SEAGRI, 
2014). Nesta chamada serão beneficiários/as 1.440 (hum mil quatrocentos e quarenta) 
agricultores/as familiares somente da região de Irecê, com duração de 12 meses de prestação 
de serviços em cada lote da região. Então, pode afirmar que, pelo prazo que falta para o 
termino do Acordo de Cooperação, pela complexidade de fomentar culturas energéticas e pela 
questão burocrática dos serviços públicos, os 6.560 famílias de agricultores familiares 
restantes, podem ficar sem uma assistência técnica com qualidade e todos os outros serviços 
correlatos. 

Após a escolha das entidades executoras (que podem ser entidades privadas, com ou sem fins 
lucrativos) e contratualizadas oficialmente, estas entidades contratam empresas especializadas 
na realização de assistência técnica e, sequencialmente, as empresas especialistas contratam 
os técnicos e os agrônomos para a execução dos serviços.  

Este tipo de situação ocorreu na chamada anterior na Chamada Pública ATER 
SEAGRI/SUAF 002/2012. Segundo os entrevistados os principais problemas foram o tempo 
de execução desta chamada de 12 meses, uma quantidade de agricultores por técnicos acima 
do limite e a qualidade da prestação do serviço, classificada como inadqueada. Na região de 
Valença a crítica foi mais intensa, pois se o objetivo era a plantação de milhares de mudas de 
palma tenera que só começa a produzir comercialmente após o 4º e 5º ano, logo o período da 
ATER para esta região foi considerado muito curto. Estes fatos e outros podem ser 
observados nos trabalhos de Cesár e Batalha (2010, 2011). Fato também destacado na obra de 
Fernandes (2013) que a assistência técnica era prestada por técnicos terceirizados, contudo, os 
técnicos ouvidos no seu trabalho disseram que atendiam entre 150 a 200 famílias, bem acima 
da relação máxima estabelecida de 01(um) técnico/a para 96 (noventa e seis) famílias. Para 
César e Batalha (2010, 2011) fazer atendimento a um número de famílias além da 
recomendada pode dificultar ou impedir o desenvolvimento de relacionamento ente o técnico 
e o agricultor, comprometer a qualidade do acompanhamento do plantio e a dificuldade de 
assimilação por parte do agricultor.  



206 
 

Em suma, não há um controle previsto pelo desenho institucional do PNPB com relação a 
essa prestação da ATER e isto deve ser visto como uma falha institucional nas regras do 
programa, que não estabelece critérios relativos à quantidade e à qualidade da assistência 
técnica e extensão rural que deve ser fornecida aos agricultores familiares. Como esse serviço 
é delegado às usinas de biodiesel, uma vez firmados os termos do SCS ficam totalmente a 
cargo delas a realização e a celebração de acordo de cooperação técnica, ou contratação de 
empresas especializadas, ou de agrônomos e técnicos agrícolas individuais, e definir qual a 
melhor maneira de materializar as formas e a quantidade da prestação do serviço. 

Vale salientar que existe um recém-implantada Agência Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (ANATER) que foi criada para contribuir diretamente para o aumento da 
capacidade produtiva do país, especialmente no segmento da agricultura familiar, conforme 
rege a Lei Nº 12.897,  de 18 de dezembro de 2013  (BRASIL, 2013). No decorrer das 
entrevistas nenhum dos entrevistados citaram esta nova Agência Nacional, mas no seu 
escopo, ela terá recursos para repassar aos estados no intuito de reforçar a assistência técnica e 
extensão rural e impulsionar os órgãos regionais na prestação destes serviços. Acredita-se, 
que a Bahia seja completada com recursos significativos, haja vista que tem o maior número 
de agricultores familiares do Brasil, e que, realmente, os desafios de facilitar o acesso às 
políticas públicas, crédito, tecnologia e ao apoio na comercialização sejam, de fato, 
materializado na prática. Isto pode ser reforçado, pela Política Estadual de Assistência 
Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar - PEATER e o Programa Estadual de 
Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar - PROATER, instituídos pela 
Lei nº 12.372 , de 23 de dezembro de 2011, no estado da Bahia, que consistem num conjunto 
de princípios, diretrizes, regras e ações voltados para a promoção do desenvolvimento rural 
sustentável, através da regulamentação, incentivo e financiamento de serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural no Estado (BAHIA, 2011).  

 

6.4.4.1.2 Diagnóstico dos Fatores Empresariais com foco na Informação e Educação 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Empresarial com foco na Informação 
e Educação são apresentados na Figura 35, seguida por uma discussão das percepções dos 
entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

Conforme os dados apurados, sob a avaliação dos agentes especialistas, com relação ao Fator 
Empresarial, com foco na Informação e Educação, em uma análise geral foi considerado 
favorável, pois representou 51% (favorável/muito favorável). Os resultados detalhados são 
discutidos na sequência. 

Os resultados das percepções dos agentes especialistas, sobre a realização de treinamentos 
com os funcionários administrativos e operários; do acesso à informação e capacitação por 
parte dos agricultores familiares no estado sobre a cotação do preço, plantio e outro pontos; e 
existência e atuação efetiva de sindicatos e cooperativas foram consideradas todos favoráveis 
e de fundamental importância para garantir a competitividade do PNPB na Bahia, tendo uma 
avaliação geral de 82%, 57% e 64% (favorável/muito favorável), respectivamente.  
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Figura 35 – Avaliação dos Fatores Empresariais com foco na Informação e Educação de acordo com a 
percepção dos agentes especialistas em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Por outro lado, os outros pontos avaliados pelos agentes especialistas foram todos 
classificados como desfavoráveis, tanto na questão da atuação do governo do estado na 
disseminação da informação e na capacitação dos agricultores familiares, quanto no 
desempenho de sindicatos e cooperativas para disseminação da informação, capacitação e da 
prestação de assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares. Estes pontos 
tiveram avaliações gerais desfavoráveis de 57% e 46% (desfavorável/muito desfavorável), 
respectivamente. 

Segundo entrevistados, as regiões de Valença e Irecê apresentam um baixo nível de recursos 
humanos qualificados para atuarem no segmento da produção de biodiesel, haja vista que a 
usina de Iraquara tem sérias dificuldades de contratação e fixação de mão-de-obra no sertão 
baiano. Por outro lado, os pesquisados diferem com relação a contratação de recursos 
humanos nas usinas no perímetro urbano, que era caso da ex-Comanche e atual PBIO. 

Para alguns pesquisados, as cooperativas de agricultores familiares vinculados ao PNPB, 
muitas delas recém-criadas ou adaptadas para o programa, se encontram ainda numa fase 
inicial de construção de um corpo técnico especializado para o fomento e comercialização de 
oleaginosas e enfrentam dificuldades para atrair profissionais qualificados. Foi observado, nas 
pesquisas de campo, que os gestores das cooperativas pesquisadas realizam praticamente 
todos os serviços burocráticos e que a maioria não fez nenhum treinamento de gestão e de 
cooperativismo.  

No tocante a realização de treinamento, foi destacada que somente as usinas e esmagadoras se 
preocupam em capacitar os seus funcionários para operacionalizar os equipamentos e, depois 
não se preocupam em continuar com as qualificações periódicas com os seus colaboradores. 
Na outra ponta, as cooperativas não consegue fixar funcionários efetivos, pois em uma 
mudança de diretoria muito destes são desligados, e em virtude disto os funcionários nunca ou 
geralmente realizam treinamento. Foi observado que nenhuma destas instituições tem 
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Avaliação Geral do Fator Empresarial: Informação e Educação

O desempenho de sindicatos e cooperativas para disseminação da 
informação, capacitação e da prestação de assistência técnica e extensão 

rural para os agricultores familiares esta sendo considerado _____.

A existência e atuação efetiva de sindicatos e cooperativas é _____para a 
competitividade do biodiesel na BA. 

A atuação do governo da BA na disseminação da informação e na 
capacitação dos agricultores familiares esta sendo considerada ________.

O acesso à informação e capacitação por parte dos agricultores familiares 
no estado da BA sobre a cotação do preço, plantio e outros pontos 

constituiu num ponto _____. 

A realização de treinamentos com os funcionários administrativos e 
operários é _____ para a competitividade do biodiesel na BA.

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável
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investimento direcionado especificamente para o desenvolvimento e treinamento dos recursos 
humanos, isto quer dizer que as qualificações acontecem a critério da empresa em virtude de 
uma determinada situação. 

Com relação ao acesso a informação foi verificada que a maioria dos agentes da cadeia 
produtiva se mantém informada através da internet, televisão, conversas com os vizinhos e 
amigos, jornais e revista e desconhecem quais são as informações atuais sobre modelos de 
gestão, questões agronômicas, estatísticas e as novas invenções disponíveis para o seu 
segmento no mercado. Foi observada a negligência da atuação do governo do estado da Bahia 
no diz respeito a uma política pública especifica de qualificação profissional para a cadeia 
produtiva de oleaginosas, bem como o baixo nível de desempenho de sindicatos e 
cooperativas para disseminação da informação, da capacitação e da prestação de assistência 
técnica e extensão rural para os agricultores familiares. Isto foi comprovado também no 
trabalho de Fernandes (2013) que nenhum curso de capacitação para gestão de 
empreendimentos agrícolas foi disponibilizados para os agricultores familiares, por nenhuma 
usina, esmagadora, cooperativa e governo. 

Para a maioria dos entrevistados o grande problema da educação técnica (capacitação) esta 
relacionada com baixa escolaridade dos agentes da cadeia e sua influência cultural. No 
entanto, para Souza Filho et al. (2004) o aprendizado tecnológico não está diretamente 
relacionado ao grau de escolaridade dos agricultores, pois os autores justificam que a 
educação técnica esta relacionada não somente com a habilidade de obter e processar 
informação, mas também com o uso adequado das técnicas de gestão e gerenciamento.  Nesse 
sentido, pode–se indagar a existência de um inter-relação entre a capacitação e assistência 
técnica, onde uma boa estrutura e qualidade da assistência técnica supre, menos que 
parcialmente, os anos de educação formal, no que diz respeito ao aprendizado tecnológico.  

Foi destacada pelos entrevistados a escassez de seminários, reuniões e fóruns permanentes de 
discussão com todas as entidades envolvidas nas regiões pesquisadas. Estes eventos objetivam 
fomentar e intensificar o diálogo e a cooperação entre os diversos agentes da cadeia produtiva 
com a intenção de promover atividades formativas e de campo para os agricultores.  

 

6.4.5 Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel: Avaliação dos Fatores Agro-
Sócio-Ambientais 

 

O domínio de processos energéticos sempre esteve associado à evolução e ao bem estar do 
homem, além de ser um dos alicerces para soberania de uma nação. A energia viabiliza 
processos produtivos de bens de consumo e de serviços de um modo geral. Desta forma, a 
questão agronômica, sociais e ambientais são dependentes do bom desempenho do setor 
energético e vice versa. 

Atualmente há preocupações sobre a expansão das atividades agrícolas e que pode invadir em 
áreas ambientalmente protegidas, se o aumento dos biocombustíveis vai reduzir de fato as 
emissões de gases de efeitos estufa, ou se as empresas estão adotando medidas e controles 
ambientais nos seus processos produtivos.  

O agronegócio e a agricultura familiar geram milhares de empregos diretos e indiretos e 
ressalta que apesar do marco institucional do biodiesel ser favorável ao desenvolvimento do 
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mercado de biodiesel no país, obrigando uma determinada cadeia a ser sujeito coadjunvante 
do sistema, a competitividade da produção atrelada às questões agro-sócio-ambientais podem 
deparar com diversos obstáculos, tendo em vista que as práticas, as tecnologias de manejo de 
algumas oleaginosas, as condutas, são ainda pouco desenvolvidas ou duvidosas. Assim, sendo 
este tópico fará algumas reflexões acerca de pontos ligados a este temática bastante 
importante para a sociedade. Se os biocombustíveis vai ser a complementação destes 
impasses, isto dependerá das decisões que governos tomarão. 

Neste estudo, foi levado em consideração os Fatores Agro-sócio-ambientais para entender o 
nível de competitividade do setor. Levou-se em consideração os seguintes elementos 
temáticos:  cultivares disponíveis, insumos agrícolas, práticas agrícolas, zoneamento agrícola, 
zoneamento ecológico e econômico, políticas de inclusão social, geração de emprego e renda, 
impactos ambientais, condições edafoclimáticos e emissões de poluente. 

 

6.4.5.1 Resultados e Discussões 

 

6.4.5.1.1 Diagnóstico dos Fatores Agro-Sócio-Ambientais com foco nas Questões 
Agronômicas 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Agro-sócio-ambientais com foco nas 
Questões Agronômicas são apresentados na Figura 36, seguida por uma discussão das 
percepções dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

Conforme os dados apurados no Fator Agro-sócio-ambiental com foco nas Questões 
Agronômicas teve uma avaliação geral considerado favorável, representando 52% 
(Favorável/Muito Favorável). Os resultados detalhados são discutidos na sequência. 

Os resultados das percepções dos agentes especialistas, sobre a importância da produtividade 
das oleaginosas; da qualidade das sementes distribuídas pela empresa produtora de biodiesel; 
e da disponibilidade de outros insumos (água, fertilizantes, defensivos, adubos, outros) 
utilizados na produção de oleaginosas foram consideradas todos favoráveis e de fundamental 
relevância para garantir a competitividade do PNPB na Bahia, tendo uma avaliação geral de 
89%, 75% e 75% (favorável/muito favorável), respectivamente.  

Por outro lado, os outros pontos avaliados pelos agentes especialistas foram apontados como 
pontos negativos à distribuição de sementes pelas usinas de biodiesel realizadas fora do 
zoneamento agrícola; a utilização de práticas de correção, preparo e adubação do solo, os 
tratos culturais e o nível de mecanização utilizados na fase do beneficiamento da safra; e 
atuação do governo do estado em relação à distribuição de sementes e outros insumos 
agrícolas. Estes pontos tiveram avaliações gerais desfavoráveis de 61%, 68 e 50% 
(desfavorável/muito desfavorável), respectivamente para o fomento da produção das 
oleaginosas pelos agricultores familiares na Bahia. 
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Figura 36 – Avaliação dos Fatores Agro-sócio-ambientais com foco nas Questões Agronômicas de acordo 
com a percepção dos agentes especialistas em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo os entrevistados o aumento das produtividades das oleaginosas está diretamente 
relacionado com vários fatores entre eles as cultivares escolhidas, sementes de boa qualidade, 
clima, solo, consórcio com culturas alimentícias, além de outros fatores técnicos e agrícolas.  

Conforme informações disponibilizadas pelos entrevistados as principais cultivares 
disponíveis para a cultura da mamona na Bahia são a BRS 188 Paraguacu, BRS 149 
Nordestina e BRS Energia. Para o cultivo da palma na Bahia a variedade mais incentivada é a 
tenera, mas na região predomina a variedade conhecida como dura.  

A variedade da mamona BRS 149 Nordestina foi a mais indicada e elogiada pelos 
entrevistados, em decorrência da sua tolerância a seca e por ter uma boa produtividade, o que 
vai refletir o posicionamento de Cartaxo et al. (2007) quando assegura que esta cultivar 
adapta-se bem nas regiões semiáridas e ao sistema produtivo manual.  

A disponibilidade das sementes foi bastante criticada, e apontado que as usinas e governo não 
tem um posicionamento com relação aos tipos de variedades que serão entregues aos 
agricultores familiares, pois estas instituições já entregaram varias variedades diferentes. Este 
ponto foi observado por Fernandes (2013) que na região da sua pesquisa foi entregue as 
variedades Nordestina e Paraguaçu, sendo consideradas sementes de boa qualidade, porém a 
sua entrega foi após o período do plantio, fora do zoneamento agrícola, que na região tem 
início em 1º de novembro e termina 20 de dezembro. Esta situação não é ideal, pois atrasa o 
início da plantação e os agricultores acabam perdendo as primeiras chuvas. 

Os entrevistados da região de Irecê, afirmaram os agricultores enfrentam dificuldades para 
comprar as sementes com boa qualidade (oferta insuficiente e preço elevado) e a grande 
maioria dos agricultores familiares utilizam sementes escolhidas na própria fazenda, da safra 
antecedente colhidas por eles próprios. Esta prática, segundo Campos et. (2009) e Cesar 
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Avaliação Geral do Fator Agro-sócio-ambiental: Questões Agronômicas

A atuação do governo da BA em relação à distribuição de sementes e outros 
insumos agrícolas esta sendo considerado _______ para o fomento da cadeia 

produtiva.

A utilização de práticas de correção, preparo e adubação do solo, os tratos 
culturais e o nível de mecanização utilizados na fase do beneficiamento da safra 
esta sendo considerado _______ para o fomento da produção das oleaginosas …

A disponibilidade de outros insumos (água, fertilizantes, defensivos, adubos, 
outros) utilizados na produção de oleaginosas constitui num ponto____  para os 

agricultores familiares no estado da BA.

A distribuição de sementes pelas usinas de biodiesel realizadas fora do 
zoneamento agrícola constitui num ponto _____ para a produção de oleaginosas 

da Bahia.

A qualidade das sementes distribuídas pela empresa produtora de biodiesel é 
um ponto___ para a produção de oleaginosas na Bahia.

Os aumentos da produtividade das oleaginosas são ______para competitividade 
do biodiesel na Bahia.

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável
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(2009) e EMBRAPA (2012)  acarretam em uma grande mistura de variedades, com períodos 
de maturação diferentes, o que impacta negativamente na produtividade, nos custos com a 
mão-de-obra e na qualidade do óleo, favorecendo o surgimento de impurezas e problemas 
fitossanitários e fisiológicos.  

Segundo informações dos entrevistados na região de Valença foi feito uma parceria com o 
Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), CEPLAC e o Território de Baixo Sul para a 
distribuição de 210 mil mudas de palma tenera. Estas mudas foram cultivadas pela CEPLAC 
na cidade de Itabuna, para serem distribuídas para as cidades do Baixo Sul. Com a entrada da 
usina Biobrax, localizada em Una, cidade do Sul da Bahia, foi feito outro planejamento, sendo 
que 140.000 destas mudas seriam para atender aos agricultores da região de Una e a usina 
Biobrax ficaria responsável de realizar o transporte destas mudas. As outras 70.000 mudas 
foram entregues para os agricultores familiares na região de Valença em parceira com a 
Petrobras, Secretaria de Agricultura do Estado e a CEPLAC. Foi observado e comprovado 
que as mudas que iriam para a região de Una nunca saíram do viveiro da CEPLAC, e elas 
estão hoje com mais de 3 anos e não existem condições físicas e econômicas para realizar esta 
logística para os agricultores familiares que estavam esperando. Conclui-se, mais uma falha 
de gestão e planejamento das instituições envolvidas neste quesito, ocasionando uma perda de 
competitividade com relação ao que poderia agregar com este novo plantio de variedade 
tenera para a região do Baixo Sul. 

Foi observado que o consórcio da mamona com culturas alimentícias é uma constante na 
região de Irecê. Este tipo de sistema consorciado é recomendado pela literatura, devido às 
características do agricultor (baixa renda, uso intensivo de mão-de-obra familiar, pequena área 
de produção) e porque lhe permite assegurar uma fonte de renda no caso de perda das outras 
culturas (AZEVEDO et al., 2001)  

Com relação à utilização de práticas agrícolas e o seu nível tecnológico, os agricultores 
familiares das regiões pesquisadas, foram caracterizados pelos entrevistados como de baixo 
nível, com pouco ou ausente uso de insumos como sementes certificadas, fertilizantes, 
corretivos e produtos para controle fitossanitário. 

Segundo especialistas não existem sementes de mamona e mudas de palma suficientes para 
atender a demanda na Bahia Os órgãos públicos e a usinas adquirem sementes de outros 
Estados, as quais podem apresentar baixa taxa de germinação, em decorrências de vários 
fatores edafoclimáticos. 

Na região do Baixo do Sul, o plantio de palma é uma cultura permanente e por ser uma 
plantação considerada tipo extrativista e muito antiga, observou-se que os agricultores 
familiares não fazem uso adequados de tratos culturas, de adubação, de defensivos e de outras 
práticas agrícolas, pois considerada esta cultura como secundária na sua propriedade. A única 
prática agrícola observada é a limpeza da árvore da palma no momento da colheita dos frutos, 
fato este observado na pesquisa de campo, conforme Figura 37 a seguir. 

Os produtores familiares da região Irecê, para o cultivo da mamona, também não costumam 
fazer uso de fertilizantes industrializados e tampouco de análise e correção de solo.  Os 
principais motivos para a não adubação da cultura são os preços elevados dos adubos 
industrializados e a visão que o produtor tem da cultura da mamona como secundária. 
Segundo os entrevistados, se os agricultores tiverem acesso aos fertilizantes químicos, eles 
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colocam nas culturas alimentares. Normalmente, a adubação é realizada com restos de cultura 
(adubação orgânica), entretanto, esta não é capaz de suprir todas as exigências da mamona. 

 

Figura 37: Limpeza da planta e colheita da palma da variedade dura na região do Baixo Sul 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador  

 

Apesar de a mamona ser uma planta rústica, está sujeita a incidência de pragas, doenças e 
plantas invasora que podem reduzir sua produtividade. Inseticida, herbicida, não se usam, e só 
há uma herbicida registrado no Ministério da Agricultura pra mamona, que é a trifloralina e a 
sua rara utilização é realizada de forma irregular. 

Para Kouri, et al. (2010) a ausência da correção de solo, falta de reposição dos nutrientes e 
demais tratos culturais impactam negativamente a receita dos produtores, pois acarretam 
deficiências nutricionais da cultura, maior suscetibilidade das plantas ao ataque de pragas e 
doenças, baixa produção e péssima qualidade do óleo. 

Segundo os entrevistados um dos graves problemas na região de Irecê que impede o aumento 
da produção e consequentemente a sua competitividade é o alto grau de compactação dos 
solos na região. Os solos estão compactados pelo uso intensivo devido ao longo período de 
utilização de atividades agrícolas. Segundo os técnicos agrícolas e agrônomos entrevistados as 
chuvas que caem na região não infiltram, ao contrário escoam causando grandes problemas de 
erosão e as “dolinas”, que são formações calcárias subterrâneas responsáveis pelo 
armazenamento de água de chuva, estão quase vazias, o que repercute no fornecimento de 
água para o homem e os animais, além de trazer problemas para uso na irrigação das lavouras. 
Isto quer dizer que a compactação do solo impede que a água da chuva infiltre e vá abastecer 
as dolinas, além disso, os solos compactados impedem a ramificação das raízes das plantas. 
Savy Filho (2005) afirma que a mamona não tolera solo compactado, o que se torna mais 
grave na região semi-árida, pois o mau desenvolvimento radicular reduz a possibilidade da 
planta tolerar a seca. 

Segundo informações da PBIO, a empresa através de sua coligada Bio-óleo esta 
disponibilizando para os seus agricultores familiares atendidos pelo SCS o serviço de aração 
do solo. A maioria dos entrevistados elogiou da ação da PBIO e concordam que a 
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mecanização no preparo do solo é muito importante para garantir a sustentabilidade 
econômica e agrícola, pois tem um impacto positivo sobre a produtividade da mamona. No 
entanto, os técnicos alertam que estes ganhos de produtividade são temporários, pois em 
médio e longo prazo, o uso da grade aradora provocará novamente a compactação.  

Com relação ao zoneamento agrícola, os entrevistados relataram que apesar de contemplar 
uma grande parte de município nas regiões pesquisadas, existem outras que não estão 
zoneadas, o que dificulta para os agricultores localizados nestas localidades não zoneadas a 
liberação de financiamento para o plantio, pois o zoneamento agrícola da cultura é condição 
obrigatória para a concretização do crédito. Alguns, entrevistados alertaram que o número de 
estações meteorológicas existentes ainda é insuficiente para a realização do zoneamento 
agrícola na Bahia. 

 

5.4.5.1.2 Diagnóstico dos Fatores Agro-Sócio-Ambientais com foco nas Questões Sociais 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Agro-sócio-ambientais com foco nas 
Questões Sociais são apresentados na Figura 38, seguida por uma discussão das percepções 
dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

Conforme os dados apurados no Fator Agro-sócio-ambiental com foco nas Questões Sociais 
teve uma avaliação geral considerado desfavorável, representando 53% (desfavorável/Muito 
desfavorável). Os resultados detalhados são discutidos na sequência. 

 
Figura 38 – Avaliação dos Fatores Agro-sócio-ambientais com foco nas Questões Sociais de acordo com a 

percepção dos agentes especialistas em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Avaliação Geral do Fator Agro-sócio-ambiental: Questões Sociais

As políticas sociais e ambientais dos agentes da cadeia constituem num 
ponto _______ para o fomento do setor.

O numero de famílias de agricultores familiares no estado da Bahia 
inseridos no PNPB esta sendo considerado______

O número de cooperativas vinculado ao PNPB com relação à quantidade 
de agricultores familiares no estado da Bahia esta sendo 

considerado_______

O aumento da renda dos agricultores agricultores da Bahia em função 
da produção destinada ao PNPB esta sendo considerado________.

O selo combustível social esta sendo considerado______para a inclusão 
dos agricultores no estado da Bahia

Muito Favorável Favorável Neutro Desfavorável Muito Desfavorável



214 
 

Segundo as percepções dos agentes especialistas as políticas sociais e ambientais dos agentes 
da cadeia constituem um processo muito positivo para fomento e competitividade do setor. 
Este elemento temático teve uma avaliação geral de 57% (favorável/muito favorável), 
respectivamente. Isto pode ser explicado na medida em que a responsabilidade sócio-
ambiental esta sendo uma exigência cada vez mais clara para a sociedade contemporânea, 
pois comprometer-se socialmente tornou-se uma das vantagens competitivas mais 
extraordinárias das corporações que o fazem. 

Na outra ponta, todos os outros elementos da questão social ligado ao fomento do PNPB 
foram avaliados negativamente pelos agentes especialistas. O selo combustível social e a 
inclusão dos agricultores familiares; o aumento da renda dos produtores familiares; o número 
de cooperativas vinculado ao PNPB com relação à quantidade de agricultores familiares; e o 
numero de famílias de agricultores no estado da Bahia inseridos no programa tiveram 
avaliações gerais desfavoráveis de 64%, 68%, 60% e 61% (desfavorável/muito desfavorável), 
respectivamente, com relação ao fomento da produção das oleaginosas pelos agricultores 
familiares vinculados ao PNPB na Bahia. 

Um dos pontos positivos, segundo os entrevistados, foi a iniciativa do governo em oficializar 
na legislação a participação dos agricultores na comercialização da cadeia produtiva do 
biodiesel no Brasil, porém alertam que a Lei nº 11.097 e a Lei nº 11.116 não obrigam as 
usinas a assegurarem a participação dos agricultores familiares nos seus próprios Estados, ou 
uma cota desta participação dentro ou fora. Isto pode ser comprovado nos dados do MME 
(2014) que a nível nacional metade das usinas e da produção de biodiesel está concentrada na 
região Centro-Oeste e quase 70% dos números de famílias estão concentrados na Região Sul, 
apesar de que a região Nordeste detêm 50% da total de agricultores a nível nacional 
(Fernandes et al., 2014a). Assim sendo, a política de inclusão social fica dependente das 
usinas do Centro-Oeste e Sul, pois ambas têm 70% das usinas e 79% da capacitação instalada 
no Brasil (MME, 2014; FERNANDES et al., 2014b).  

Fernandes et al. (2014b) e Silva et al. (2014) apontaram o que foi idealizado para o mercado 
nordestino e baiano de biodiesel não é o que foi planejado pelo governo, haja vista que, a 
questão social com a possibilidade de melhorias na renda dos agricultores familiares em áreas 
marginais do país foi muito valorizado. Contudo, o PNPB tem falhado na Região Nordeste do 
Brasil apesar dos esforços do governo. Dados atualizado com dados finais de 2013, na Tabela 
5 a seguir, mostra que o cenário está piorando a cada ano, isto com relação a participação de 
agricultores familiares nordestinos no PNPB. 

 

Tabela 5: Número de famílias incluídas no programa do Selo Combustível Social – (2008 a 2014) 

Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sul 8.767 29.150 52.187 60.993 60.512 63.058 

Sudeste 27 1.457 3.297 2.486 2.378 2.287 
Centro-Oeste 1.662 2.550 3.388 3.533 4.513 5.133 

Norte 215 179 246 57 60 327 
Nordeste 17.187 17.711 41.253 37.226 25.210 12.949 

Total 27.858 51.047 100.371 104.295 92.673 83.754 
Fonte: Elaborado a partir de dados de Machado (2012), Rodrigues (2012), MDA (2013) e Franco (2014) 

 



215 
 

Instituído para ser a contrapartida da inclusão social dentro da cadeia produtiva de biodiesel, o 
SCS segue abaixo das suas potencialidades, pois com os dados de Franco (2014), o ano de 
2013 observa-se que uma queda nos últimos de dois anos consecutivos, com relação às 
quantidades de famílias de agricultores familiares incluídas no PNPB. Foi registrado em 2013 
uma queda de 9,6% em relação à 2012 e de 19,7% em relação à 2011, ano em que o programa 
registrou o maior número de famílias inseridas desde que foi instituído. 

Mais uma vez as regiões Centro-Oeste e Sul, juntas, detêm 81,43% da distribuição do número 
de estabelecimento da agricultura familiar inseridos no PNPB em 2013, com crescimentos 
constantes desde 2008. Na outra ponta a região Nordeste que é o alvo prioritário do PNPB 
apresenta o seu pior resultado desde 2008, com quedas sucessivas nos anos de 2011, 2012 e 
2013, na ordem de 9,76%, 38,89% e 68,61%, respectivamente, com relação ao ano base de 
2010. Comparando último resultado com o ano de 2012 o número de famílias nordestinas caiu 
51,36%, reflexo de uma menor fidelização e da não obrigatoriedade das usinas instaladas na 
Bahia para o atendimento dos agricultores familiares no próprio estado, isto comprova a 
debandada das usinas instaladas das usinas na Bahia por agricultores familiares fora do estado 
para o atendido do SCS, conforme rege a Portaria nº 60 de 2012. 

Abramovay (2008), Campos e Carmélio (2009) e César e Batalha (2010) trazem subsídios 
importantes para o esclarecimento sobre os desafios da inclusão social no mercado de 
biodiesel no país. Para estes autores, ainda que o quantitativo de produtores envolvidos com o 
PNPB tenha sido menor do que o concebido pelo programa, suas instalações e o seu 
arcabouço legal representaram algumas mudanças positivas no mercado, entre elas pode citar: 
criou-se uma nova alternativa para o escoamento da produção das oleaginosas e outras 
matérias-primas, que antes era restrita aos comerciantes locais; alicerçou-se uma nova 
configuração de prestação de assistência técnica e extensão rural, mesmo que de forma 
irregular em qualidade e em constância; constituiu-se um desenho contratual entre 
cooperativas que representa, mesmo que de maneira rudimentar, um tipo de colaboração 
inédita para os padrões locais. Além do mais, com a entrada das usinas de biodiesel ocasionou 
alta de preços tanto na palma e na mamona no estado da Bahia, que de forma direta 
beneficiou os agricultores familiares destas regiões.  

Com relação ao volume total de aquisições de matérias-primas da agricultura familiar para a 
produção de biodiesel, observou-se uma taxa de crescimento extraordinário entre os anos 
2008 a 2013, representando, em termos monetários, a mais de 8,5 bilhões de reais 
acumulados, conforme Tabela 6 a seguir. 

 
Tabela 6: Total gasto com aquisições da agricultura familiar por Região Brasil, de 2008 a 2013 (em 

milhões de reais) 

Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sul 144.160 423.670 723.210 1.157.120 1.576.170 2.189.580,00 

Sudeste 3.980 21.800 42.070 54.070 92.540 129.800,00 
Centro-Oeste 121.280 202.700 243.200 294.980 433.810 526.360,00 

Norte 2.450 2.480 3.600 5.630 7.360 8.280,00 
Nordeste 4.670 26.680 46.620 7.350 540 1.182,00 

Total 276.540 677.330 1.058.700 1.519.150 2.110.420 2.855.202 
Fonte: Elaborado a partir de dados de Machado (2012), Rodrigues (2012) e MDA (2013) e Franco (2014) 
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Somente em 2013 as usinas desembolsaram mais de R$ 2,8 bilhões de reais para adquirir 
matérias-primas da agricultura familiar, ocasionando uma alta de 35,3% em relação a 2012. 
Em 2012, do total de compras realizadas junto ao segmento dos produtores familiares, a 
região Sul abocanhou 76,7%, seguidas da região Centro-Oeste com 18,4% e Suldeste com 
4,55%, que juntas representaram 99,68%, conforme Tabela 7 a seguir.  

Na outra ponta, as regiões Norte e Nordeste, representaram apenas 0,29% e 0,04% do total 
gasto com aquisições juntos aos agricultores familiares e para piorar a situação a região 
Nordeste registrou os seus piores resultados nos anos de 2012 e 2013 de toda a história desde 
o início do PNPB. 

Franco (2014) destacou que do total gasto pelas usinas para adquirir matéria-prima em 2013, 
R$ 2,79 bilhões foram destinados à compra de soja em grãos. Em termos de volume, a soja 
em grãos representou 99% e o óleo de soja representou 0,68%, totalizando os 99,68% do 
complexo agroindustrial soja.  

 
Tabela 7: Participação das regiões no faturamento do selo (%)– (2008 a 2013) 

Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sul 52,13 62,55 68,31 76,17 74,69 76,69 

Sudeste 1,44 3,22 3,97 3,56 4,38 4,55 
Centro-Oeste 43,86 29,93 22,97 19,42 20,56 18,44 

Norte 0,89 0,37 0,34 0,37 0,35 0,29 
Nordeste 1,69 3,94 4,40 0,48 0,03 0,04 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Elaborado a partir de dados do MDA (2011), Machado (2012) e Rodrigues (2012) e Franco (2014) 
 

Segundo Machado (2014) esta tendo uma pressão muito forte na região Sul com relação a 
contratualização com agricultores familiares, pois 32% dos 2,2 bilhões de reais adquiridos da 
agricultura familiar na região Sul são provenientes das regiões Centro-Oeste com 26% e 
Sudeste com (6%). Além disto, foi comprovado nas entrevistas que as 3 (três) usinas situadas 
na região Nordeste também estão fazendo pressão na região Sul, para atender os 30% exigidos 
pela legislação do SCS. 

Segundo os entrevistados, com relação ao aumento da renda dos agricultores familiares no 
estado da Bahia proveniente das aquisições das oleaginosas foram pequenas e inexistentes. 
Inexistente para a região da oeste da Bahia que não tem contratos com a agricultores 
familiares e cooperativas credenciadas pelo MDA. Inexistente para a região do Baixo Sul, 
onde as usinas de biodiesel na Bahia deixaram de comprar a palma desde ano de 2009. 
Restando apenas, a região de Irecê, que tem atualmente apenas 680 (seiscentos e oitenta) 
agricultores familiares credenciados pela usina PBIO para a obtenção do SCS, pois a outras 
partes das aquisições das duas usinas baianas são oriundas do agronegócio da soja e do 
algodão do oeste baiano e de outras regiões brasileiras, bem como da cadeia produtiva do 
sebo bovino. 

Favorecidos pela predominância da soja no mix de matérias-primas usadas para a produção de 
biodiesel, os agricultores familiares da região Centro-Oeste, Sul e Sudeste têm visto as suas 
rendas anuais crescerem a cada ano do programa, devidos os volumes de vendas, e a região 
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Centro-Oeste registrando mais de R$ 102 mil reais por ano por cada família incluída em 2013. 
Na outra extremidade a região Nordeste com os míseros R$ 91 reais, ou seja, R$ 7,59 por mês 
em 2013, conforme Tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8: Receita média anual por família incluída (em  R$) – (2008 a 2013) 

Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Sul 16.440,00 14.530,00 13.860,00 18.970,00 26.050,00 34.723,00 

Sudeste 147.460,00 14.970,00 12.760,00 21.750,00 38.920,00 56.756,00 
Centro-Oeste 72.970,00 79.490,00 71.780,00 83.490,00 96.120,00 102.544,00 

Norte 11.390,00 13.870,00 14.640,00 98.810,00 122.590,00 25.321,00 
Nordeste 270,00 1.510,00 1.130,00 200,00 20,00 91,00 
Média 49.706,00 24.874,00 22.834,00 44.644,00 56.740,00 43.887,00 

Fonte: Elaborado a partir de dados do MDA (2011), Machado (2012) e Rodrigues (2012) e Franco (2014) 
 

Com estes dados pode afirmar que todas as projeções do governo federal falharam com 
relação a quantidade de empregos que seriam gerados e quanto ganharia cada família de 
agricultores inseridos no PNPB, portanto a inserção social não alcançou as metas das políticas 
públicas planejadas. Estudos iniciais dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da 
Agricultura, da Integração Nacional e das Cidades (NAE, 2005) calcularam que em cada 1% 
de substituição de óleo diesel por biodiesel, poderia ser gerado até 45 mil empregos no campo 
e a renda do agricultor familiar no semiárido seriam em média de R$ 4,9 mil por emprego/ano 
para cada 10-15 hectares. Outro estudo em 2009, cálculos realizados pelo MME/EPE (2009) 
foi reajustado para R$ 2,5 mil a R$ 3,5 mil a renda familiar anual com a produção de mamona 
no semiárido, para cada cinco hectares. Entretanto, com o predomínio da soja, o resultado foi 
um colapso para as outras oleaginosas e o resultado foi o oposto do planejado pelo governo.  

Conforme as opiniões dos entrevistados, o PNPB não teve planejamento e ainda esta tentando 
sugerir ou impor o plantio de determinadas oleaginosas alternativas, sem antes fazer um 
diagnóstico ou investir maciçamente em novas cadeias produtivas, e tanto pouco houve por 
parte do governo uma avaliação da aceitação desta nova cultura agrícola pelo agricultor para 
que o mesmo seja inserido no mercado de biodiesel.  

Nogueira (2008), Diniz (2010) e Silva et. al. (2014) colocam em desconfiança a participação 
efetiva da produção familiar de outras regiões em uma situação de predomínio das regiões do 
agronegócio da soja. Demonstram em seus estudos que o PNPB, desde os seus primeiros anos 
de existência, se apoiou na estabilizada produção de soja, favorecendo ainda mais os 
segmentos da alta renda entre os agricultores familiares concentrados nas regiões Sul e 
Centro-Oeste, haja vista que dispõem não só de maior extensão de terra, mas, sobretudo, 
acesso a crédito e mercados já dinâmicos e competitivos.  

Foi observado pelos entrevistados que o número de cooperativas em uma determinada região 
não significa que terá resultados positivos e qualidade na prestação dos serviços para os 
cooperados. Conforme os pesquisados as cooperativas de agricultores familiares nas regiões 
pesquisadas são de forma geral precárias nos quesitos administrativos, financeiros e até 
políticos. Os entrevistados acreditam que as usinas também devem se comprometer no apoio 
as diversas organizações dos agricultores em associações e cooperativas, tanto ajudando em 
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treinamentos administrativos, logísticos, financeiro e operacional, e não apenas se limitarem a 
contratar individualmente ou coletivamente os produtores dentro uma relação de simples 
fornecedores. 

Foi observado no trabalho de Abramovay (2007) que os arranjos institucionais criados pelo 
PNPB oferecem condições para a formação de novos padrões de inclusão social de 
agricultores de baixa renda, mas dependem, de um lado, da adoção de padrões estratégicos de 
responsabilidade social por parte das usinas em prol ao fomento das associações e 
cooperativas. Neste ponto de vista, as usinas devem ser socialmente responsáveis e apoiar os 
agricultores familiares a se organizarem coletivamente para o desenvolvimento das suas 
culturas e da sua autonomia de forma que almeja de fato a sua inclusão no mercado de 
biodiesel. 

Observando a inclusão das cooperativas credenciadas no PNPB observa-se um aumento de 
505% entre o período de 2008 a 2014, conforme Tabela 9 a seguir. Observando os valores, a 
região Sul lidera o ranking de números de cooperativas ativas no programa representando 
55,4% do total, seguido das regiões Centro-Oeste e Sul, que juntas representam 84% do total 
das cooperativas. 

Tabela 9: Cooperativas Habilitadas pelo MDA para o programa PNPB – (2008 a 2014) 

Região 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Sul 18 28 42 49 52 66 65 

Sudeste 0 1 1 2 2 3 5 
Centro-Oeste 1 8 6 9 14 17 15 

Norte 0 0 0 0 0 0 0 
Nordeste 1 5 10 5 6 17 16 

Total 20 42 59 65 74 103 101 
Fonte: MDA (2013, 2014) 
Notas: dados de 2013 atualizado em 25/02/2013 e do ano de 2014 atualizado em 13/10/2014, excluídas as 
cooperativas que estão com processos de suspensão em tramitação em andamento no MDA 
  

Em 2014 das 16 (dezesseis) cooperativas ativas na região Nordeste, destes, 13 (treze) estão 
localizadas na Bahia (Anexo 4). Das 13, 8 (oito) estão situadas nas regiões do Baixo Sul e 
Irecê, com 3 e 5 cooperativas, respectivamente, e nenhuma cooperativa habilitada na região 
Oeste baiano (MDA, 2014). 

Observa-se na Bahia a existência de cooperativas já estabelecidas sendo credenciadas pelo 
MDA para atuarem no PNPB, contudo foi observado na pesquisa de campo que as 
cooperativas habitadas não tem condições financeiras, estão sem capital de giro, a maioria 
estão inadimplentes com o sistema federal (ex. renogociação com débitos com a CONAB), 
sem infra-estrutura, sem recursos humanos qualificados, sem condições de pleitear 
financiamentos e muitas delas estão atuando, especificamente, na simples entrega de 
sementes. Foi observado na pesquisa de campo que elas estão atuação no Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e 
Combate à Fone (MDS) do que no PNPB. 

No tocante à geração de emprego, o estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
FIPE estimou a quantidade de empregos que podem ser gerados a partir do aumento do teor 
de biodiesel ao diesel. Com elevação do teor progressivamente de 7%, 10% e 20%, vão ser 
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gerados em torno de 132 mil, 204 mil e 469 mil empregos diretos, respectivamente, na cadeia 
produtiva do biodiesel (FIPE 2012). 

Para os entrevistados, a geração de renda no agronegócio ou na agricultura familiar é um dos 
benefícios do programa brasileiro de biodiesel. A criação de empregos diretos e indiretos na 
cadeia produtiva, como consequência da produção do biocombustível é considerada muito 
importante, porém dependerá da qual tecnologia vai ser adotada, ou seja, sistemas intensivos 
em mão de obra ou sistemas intensivos em maquinaria. Estudo do NAE (2005) e do 
MME/EPE (2009) com relação ao potencial de geração de empregos de acordo com várias 
oleaginosas observou-se que a mamona é que mais emprega no campo e a palma é umas das 
melhores opções em termos de produtividade (óleo/ha/ano), área (t/ano/ha) e ocupação da 
terra (ha/família) e o pior desempenho foi a soja em todos estes quesitos (NAE, 2005; MME, 
2009), conforme Tabela 10 a seguir. 

 

Tabela 10: Potencial de geração de empregos no cultivo – oleaginosas selecionadas 

Oleaginosa Produtividade 
(t.óleo/ha/ano) 

Área 
p/ 

1.000 
t./ano 
(ha) 

Ocupação 
da terra 

(ha/família) 

Relação 
produtividade/ 
Ocup. da terra 

Custo de 
oportunidade 

(US$/kg) 

Renda 
(R$/emprego, 

por ha) 

Palma (dendê) 
(cult.mecanizado) 

5,00 200 5 1,00 R$ 18.000, 
em 5 ha1 

R$ 125/ha ao 
mês1 

Mamona  
(lavoura familiar) 

0,47 2.128 2 0,235 0,99 a 1,01; 
refinado e 

desodorizado 
mais 50%1 

R$14/ha/mês; 
R$ 47/ha/mês 
no consorcio 
com feijão  

Soja 
(lav.mecanizada) 

0,21 4.762 20 0,011 0,5 a 0,55/kg S/D 

Fonte: MME/EPE (2009) e NAE1(2005) 
 

Outro ponto a ser questionado é a sobre observação de César (2012) que disserta sobre a 
oferta abundante e barata de mão-de-obra disponível para trabalhar na cultura da mamona na 
região de Irecê, contudo, os cenários encontrados nesta região e na região de Valença diferem 
muito deste posicionamento. Os entrevistados relataram a dificuldade para se encontrar 
temporários para o cultivo da palma e da mamona, em virtude do envelhecimento da 
população rural associado ao êxodo dos filhos dos produtores, pois a maioria prefere trabalhar 
no perímetro urbano, além disto, muitos destes estão recebendo benefícios sociais como bolsa 
família, fato estes observado por Buainan et. al (2007), Silva (2009) e Wilkinson e Herrera 
(2010). 

Segundo projeções da FIPE (2012) a hipótese de que a cadeia produtiva do biodiesel 
conseguira criar o volume de empregos estimados com o B7 em 2014/2015 se mostrará 
inconsistente por dois motivos: primeiro, porque o biodiesel se ergueu no mercado 
estruturado do agronegócio da soja e o biodiesel de soja forma parte de um complexo 
industrial concentrador de renda e excludente, conforme estudo de Medrano (2007); em 
segundo lugar, a produção de oleaginosas intensivas em mão de obra, como seria o caso da 
palma e da mamona, tem sido insignificante, basta obervar o balanço negativo da palma e da 
mamona e de outras oleaginosas sobre as aquisições da agricultura familiar, conforme Tabela 
11 (Machado, 2014). 
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Tabela 11: Aquisições da agricultura familiar (milhões de RS) 

Matéria-prima 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Amemdoim 0,11 1,22 1,05 0,83 1,25 1,50 

Canola 0,62 0.35 1,17 1,90 1,79 0,80 
Palma 2,45 2,50 3,35 0,00 0,00 0,00 

Gergelim 0,00 0,18 4,17 0,24 0,00 0,00 
Girassol 1,95 1,12 1,18 1,65 7,15 5,40 
Mamona 5,14 26,79 46,36 7,73 0,92 1,90 

Fonte: Elaborado a partir de dados do Machado (2014) 
 

Este é o retrato das compras das oleaginosas oriundas da agricultura familiar no Brasil. Para 
Machado (2014) apesar da não efetividade do modelo tributário, das dificuldades 
tecnológicas, de organização da cadeia, entre outras, as compras destas oleaginosas 
alternativas da agricultura familiar estão acontecendo agora de forma bastante rudimentar, 
quando comparados às aquisições da soja. 

Segundo Machado (2014) com o novo aumento da mistura para B7, o cenário a partir de 2015 
vai ter uma elevação de 40% a mais de biodiesel na matriz energética e a soja vai continuar 
sendo a principal oleaginosa para a produção de biodiesel até 2020. Segundo o autor, 
estimativa de aumento de aquisições da agricultura familiar no Sul vai sair de 2,2 bilhões de 
reais em 2013 para 4,2 bilhões de reais em 2020, e na região Centro-Oeste, de 0,53 bilhão de 
reais para em 2013 para 1,01 bilhão de reais para em 2020.  

Para sustentar estes aumentos de mais de 100% nestas duas regiões, vale pontuar dois 
parâmetros: estabelecimentos da agricultura familiar de produtores de soja e quantidade de 
soja produzida pela agricultura familiar. 

A região Sul com os dados de Machado (2014) vai continuar liderando a inclusão dos 
agricultores familiares no PNPB, pois somente esta região tem um potencial estimado não 
aproveitado de 67% de estabelecimentos da agricultura familiar na safra de2013/2014, 
conforme Figura 39.  

 
Figura 39: Estimativa do nº de estabelecimentos da agricultura familiar de produtores de soja -safra 

2013/2014 – Brasil, Região Sul e Região Centro-Oeste 

 
Fonte: Machado (2014) 
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Com esta quantidade de agricultores familiares plantando soja no Brasil, a região Sul vai 
continuar liderando a produção de soja oriunda de produtores familiares, haja vista, que esta 
região tem um potencial estimado não aproveitado de 80% da sua produção não utilizada para 
o SCS, conforme Figura 40.  

 

Figura 40: Estimativa da quantidade de soja produzida pela agricultura familiar - safra 2013/2014 – 
Brasil, Região Sul e Região Centro-Oeste 

 
Fonte: Machado (2014) 

 

O trabalho de Silva et al. (2014) sobre o mercado de biodiesel, no sentido de responder quanto 
ganha cada família de agricultores, para onde vai o dinheiro das aquisições das matérias-
primas, entre outros pontos pertinentes, a pesquisa apontou os seguintes conclusões: i) as 
modificações da legislação do SCS para fomentar a produção de biodiesel não proporcionou 
resultados positivos para as regiões Norte e Nordeste; ii) as aquisições da agricultura familiar 
desempenhadas por usinas de biodiesel do SCS apresentaram um desempenho bastante 
irregular entre as regiões brasileiras; iii) a renda bruta por família na região Nordeste foi 
muito baixa; iv) disparidades nos números de cooperativas credenciadas ao programa entre as 
regiões. Em síntese, apesar do avanço da inserção do biodiesel na matriz energética do Brasil, 
o SCS apresentou um cenário contrário ao que foi planejado pelo governo, ou seja, as regiões 
mais desenvolvidas foram as mais beneficiadas.  

Apesar do atendimento a um requisto legal do PNPB que é a inclusão dos agricultores 
familiares, sejam eles, de qualquer região brasileira, e dos méritos no formato inovador do 
PNPB na institucionalização da obrigatoriedade de compra de matérias-primas oriundas dos 
agricultores familiares pelas usinas detentora do SCS, a utilização da soja como a principal 
oleaginosa para a produção de biodiesel contradiz os objetivos do PNPB e a promoção do 
desenvolvimento regional das regiões menos desenvolvidas. Os agricultores familiares que 
produzem soja pertencem aos segmentos mais consolidados e com a presença do SCS ou não, 
estes agricultores sempre iram plantar soja de qualquer forma.  

Em suma, é que, tanto os agricultores familiares quanto ao lobby do agronegócio da soja 
passaram a contar com mais uma oportunidade de mercado, ainda que não seja o alvo de 
inserção no PNPB. Pode se afirmar que a supremacia do uso da soja e o aumento para B7 vai 
inviabilizar de vez o cumprimento dos objetivos sociais para a região Nordeste, em especial 
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ao estado da Bahia, que detém o maior número destes. O argumento utilizado é que não existe 
outra matéria-prima e/ou oleaginosas em abundância no país para atender o volume projetado 
de biodiesel por ano com o novo aumento da mistura, mais neste momento não se discute este 
problema, pois o que esta em cheque é o fomento da produção de matérias-primas oriundas da 
agricultura familiar nas regiões mais pobres. Portanto deve-se pensar em um novo desenho do 
PNPB para incluir cada vez mais os agricultores da Bahia e outros estados da região Nordeste. 

 

6.4.5.1.3 Diagnóstico dos Fatores Agro-Sócio-Ambientais com foco nas Questões 
Ambientais 

 

Os resultados dos questionários aplicados aos agentes especialistas presentes cadeia do 
biodiesel com relação aos elementos temáticos do Fator Agro-sócio-ambientais com foco nas 
Questões Ambientais são apresentados na Figura 41, seguida por uma discussão das 
percepções dos entrevistados e de uma revisão bibliográfica. 

Conforme os dados apurados no Fator Agro-sócio-ambiental com foco nas Questões 
Ambientais teve uma avaliação geral considerado bastante favorável, representando 65% 
(favorável/muito favorável). Os resultados detalhados são discutidos na sequência. 

 

Figura 41 – Avaliação dos Fatores Agro-sócio-ambientais com foco nas Questões Ambientais de acordo 
com a percepção dos agentes especialistas em biodiesel 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo as percepções dos agentes especialistas todos os elementos temáticos investigados 
foram considerados positivos para fomento do PNPB e para a competitividade do setor. Em 
linhas gerais tiveram as seguintes avaliações (favorável/muito favorável): a legislação 
ambiental vigente (46%), o tratamento dos resíduos (64%), o aumento da mistura do biodiesel 
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no diesel para redução das emissões dos poluentes (79%) e as condições de clima e solo do 
estado da Bahia para a produção de oleaginosas pelos agricultores familiares (78%), 
especificamente.  

A agroenergia de modo geral é um setor que não está isento de tais preocupações. A 
preocupação com os problemas ambientais são inerentes a todos os processos de geração de 
energia. Junto à estrutura de produção, as infraestruturas, em suas diversas etapas da cadeia 
produtiva, têm-se no biodiesel um duplo desafio de dar suporte ao mercado de energia e de 
responder satisfatoriamente aos impactos socioambientais. Os entrevistados foram unânimes 
quando relataram sobre a melhoria da questão ambiental com a utilização do biodiesel no 
combustível fóssil, com reais possibilidades de redução das emissões de gases de efeitos 
estufa (GEE). O IPEA (2010) questiona que, ao se analisar a questão de custos e preços, há de 
se considerar também os benefícios ambientais advindos com o biodiesel, com a 
diversificação da matriz energética e suas contribuições para a sustentabilidade ambiental e 
social.  

Diversos estudos relatam que o balanço ambiental e energético do biodiesel é positivo, em 
relação aos combustíveis fósseis. No estudo de Viana et al. (2007), os benefícios ambientais 
foram quantificados para a produção de biodiesel de soja, utilizando o B100, e apresentou os 
seguintes percentuais de redução: 67% de hidrocarbonetos (HC); 48% de monóxido de 
carbono (CO); 78% de dióxido de carbono (CO2); 47% de material particulado; 100% de 
óxidos de enxofre (SOx). Destacaram também a baixa redução de emissões totais para os 
padrões de uso real como B5, em que a redução da emissão de CO2, principal gás de efeito 
estufa, é de 7%, e de 9,5% para o B20. Um problema a ser contornado é o aumento dos óxidos 
de nitrogênios (NOx), onde com o avanço da mistura os gases emitidos tendem a aumentar.  

São ainda preliminares estudos relativos à cadeia completa dos diversos tipos matérias-primas 
para a produção de biodiesel no que se refere a seus impactos ambientais, pois depende de 
diferentes fatores, fonte e de gestão dos empreendimentos envolvidos.   

O relatório “Benefícios Ambientais da Produção e do Uso do Biodiesel” produzido pelo 
MAPA (2013), diz: 

 
o biodiesel e suas matérias-primas (óleos vegetais e gorduras animais) geram 
impactos ambientais significativamente positivos, seja pela comprovada 
redução de emissões de Gases do Efeito Estufa e outros materiais 
particulados, seja pela utilização de resíduos afins (sebo bovino, por 
exemplo) ou por ações desenvolvidas e aplicadas pelos elos vinculados à 
cadeia de produção desse biocombustível. 

 
Entre 2005 e 2013 foram produzidos e consumidos em território nacional 14 bilhões de litros 
de biodiesel, responsáveis por sensíveis melhorias na qualidade do ar respirado pelos 
brasileiros. Segundo MAPA (2013) somando todo os consumo de biodiesel no Brasil desde 
2008, as emissões evitadas de GEE chegaram a cerca de 22 milhões de toneladas de CO2eq., 
isto equivale ao plantio de quase 158 milhões de arvores em uma área equivalente a 144 mil 
campos de futebol em 20 anos. 

Segundo o referido estudo do MAPA (2013) com o B5, foram evitadas emissões de cerca de 
5,2 milhões de toneladas de CO2eq./ano. Com a introdução do B7 em 2014 vai representar 
cerca de 7,3 milhões de toneladas de emissões de CO2eq./ano. evitadas. O uso de B10 e B20 
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representaria para o Brasil cerca de 10,4 e 20,8 milhões de toneladas evitadas de CO2eq./ ano, 
respectivamente.  

O trabalho elaborado pela DeltaCO2 e CENA (2013), com relação a redução das emissões de 
Gases do Efeito Estufa (GEE) do biodiesel produzido a partir do óleo de soja nos estados do 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é de cerca de 70% em relação ao parâmetro de emissões 
do diesel fóssil europeu. O estudo35 avaliou as emissões totais do biodiesel desde a fase 
agrícola, passando pelo processamento do óleo de soja, pela produção do biodiesel e pelo 
transporte do produto até o consumidor final. 

Conforme o estudo, as estimativas apontam para emissões na ordem de 23,1 a 25,8 gCO2 
e/MJ2 de biodiesel produzido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e entregue na cidade de 
Paulínia/SP, frente às emissões do diesel fóssil europeu que totalizam 83,8 gCO2e/MJ3, 
conforme ilustrado na Figura 42 a seguir. Os resultados evidenciaram que quanto maior o teor 
de biodiesel misturado ao diesel mineral, maior será a redução das emissões de GEE. 

Apesar dos resultados com relação à redução de GEE na produção de biodiesel oriundo da 
soja, existe a questão do grande número de uso de defensivos agrícolas para o plantio desta 
oleaginosa. Este ponto também foi mencionado pelos entrevistados como um problema 
ambiental. Segundo a Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) a cultura de 
soja é a campeã em utilização de herbicidas, fungicidas e inseticidas no Brasil (ANDA, 2013). 

 
Figura 42 – Pegada de carbono do biodiesel de óleo de soja produzido nos estados do Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul – ponto de referência: Paulínia/SP 
 

 
Fonte: DeltaCO2 e CENA (2013) 

 

A soja é a principal consumidora de defensivos no Brasil, sendo responsável, em 2012, por 
47,0% do valor total das vendas.  No ranking das vendas, em termos de valor, por unidade da 
Federação, Mato Grosso se destacou como o maior estado consumidor em 2012, 
representando 21,4%, seguido pelos estados de São Paulo (14,7%), Paraná (11,6%), Goiás 

                                                
35 O estudo de Delta CO2 & CENA (2013) abrangeu as emissoes de GEE desde a fase agricola – considerando os diversos 
insumos de producao alocados no cultivo da soja no estado do Mato Grosso – passando pela fabricacao do oleo de soja e do 
biodiesel (nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) e pelo transporte do biodiesel ate o consumidor final.  
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(10,2%), Rio Grande do Sul (9,5%), Minas Gerais (8,3%), Bahia (7,9%) e Mato Grosso do 
Sul (4,9%) (FERREIRA, et. al, 2013). 

Entre os aspectos mais importantes para um biocombustível ser considerado vantajoso 
ambientalmente é que a energia envolvida durante seu processo de produção emita menos 
gases de efeito estufa que ao longo de todo seu ciclo de vida do que o combustível fóssil que 
ele venha a substituir (HILL et al.,  2006). Para Cherubini (2010), a Análise do Ciclo de Vida 
(ACV), ou Life-Cicle Assessment (LCA), é uma valiosa ferramenta para investigação dos 
impactos  ambientais de um produto ou serviço ao longo da sua cadeia produtiva.   

Rocha et al. (2013) fez um estudo sobre a palma como matéria-prima para a produção de 
biodiesel, analisando o seu ciclo de vida e os impactos ambientais da sua cadeia produtiva. 
Utilizaram dados do inventário do Ecoinvent v2, e usando o software Simapro 7.3 e obtive 
resultados utilizando o software SimaPro® que apontou que na produção de 1kg de biodiesel 
metílico de palma são emitidos 1,64kgCO2eq,, representando a metade emitidos pela biodiesel 
de soja, conforme apresentado na  Figura 43.  

Neste estudo, a partir dos cálculos das emissões de CO2, conclui-se que o biodiesel de palma 
representa uma alternativa promissora de mitigação das mudanças climáticas no Brasil. 
Entretanto, apesar do país possuir condições edafoclimáticas favoráveis para o 
desenvolvimento desta oleaginosa, ainda existem importantes desafios para a consolidação de 
produção de biodiesel de palma no país. 

 

Figura 43 - Fluxograma das Emissões de CO2  na Produção de Biodiesel Metílico de Palma

 
Fonte: Rocha et al. (2013) 

Nota: Dados do Ecoinvent v2.2, no  software Simapro 7.3 
 

Outros pontos relevantes foram pontuados pelos entrevistados na questão ambiental com 
relação à produção de biocombustíveis, em especial o fomento do biodiesel no estado da 
Bahia, entre eles estão: 
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 As condições edafo-climáticas são importantes para a produção do biodiesel no 
estado da Bahia e a viabilidade da produção das oleaginosas depende de cada região 
e de seus fatores relacionados como, tipos de solo, clima e temperatura; 

 A legislação ambiental com relação à disponibilidade de terras para o aumento da 
produção de oleaginosas; 

 A burocracia ao acesso ao crédito em virtude de áreas não zoneadas para o plantio de 
oleaginosas; 

 Riscos no sistema de transporte rodoviário, em especial ao transporte do metanol; 
 Preocupação com a grande demanda por águas, em todas as etapas de produção de 

biodiesel; 
 Risco da monocultura que poderá causar grande impacto nos biomas mais frágeis; 
 A questão dos cenários climáticos existentes na Bahia; 
 A grande variedade de matérias-primas pode e deve ser vista e desenvolvida no 

sentido de favorecer o balanço ambiental de social; 
 A destinação de recursos públicos sem a contrapartida ambiental na cadeia de 

produtiva do biodiesel. 
 

As condições edafo-climáticas são de extrema relevância para o fomento da produção do 
biodiesel na medida em que as diversas condições de clima, solo e temperatura podem afetar 
os custos e a própria viabilidade técnica e econômica de produção das matérias-primas para o 
biocombustível. Por exemplo, a mamona, produzida na região de Irecê é de sequeiro, ou seja, 
na sua grande maioria não utiliza técnicas de irrigação, dependendo unicamente das águas das 
chuvas para seu desenvolvimento, uma vez que esta cultura exige chuvas regulares no início 
do plantio para um bom crescimento vegetativo, com mínimo de 400 mm anuais e de períodos 
secos na fase de maturação dos frutos (SEAGRI, 2012) 

Em 2012 e 2013 a região de Irecê teve uma das piores secas e relatos afirmam que o regime 
de chuvas antes desta seca vem se alterando drasticamente, deixando os diversos agricultores 
familiares indecisos na hora do plantio. Entretanto, os entrevistados descreveram que o 
problema não está na irregularidade e sim na má distribuição das chuvas no semi-árido, 
chovendo enormes quantidades em um determinado período, seguido de extensos momentos 
de estiagem, o que é prejudicial para o desenvolvimento da cultura e consequentemente 
prejudica o aumento da sua produtividade. 

A legislação ambiental com relação à disponibilidade de terras para o aumento da produção 
de oleaginosas é muito rigorosa, pois a questão tem que estar relacionada à código ambiental, 
pois depende da região onde estão disponibilizadas terras aptas para o cultivo. Existe 
atualmente, a proibição para desmatamento de matas e florestas para o avanço das oleaginosas 
e outras culturas. Isto é bastante questionado com relação ao aumento da área de palma no 
litoral da Bahia, onde existe a predominância da mata atlântica.  

A nível mundial, estas discussões são observadas nos trabalhos de Avery (2006) que critica o 
avanço do milho em áreas da floresta sub-tropical nos Estados Unidos, por Borras Junior et al. 
(2010) que tratam do desflorestamento na Indonésia para o cultivo da palma e por Santi et al. 
(2008) que retrata os riscos trazidos pela produção de  biocombustíveis na Europa. 

A legislação ambiental também é marcada como um entrave, devido à dificuldade em se 
cumprir as leis vigentes. Foram relatados pelos pesquisados que existem usinas que não estão 
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respeitando as legislações ambientais com relação aos tratamentos dos seus resíduos e que 
existem usinas de biodiesel no país derramando seus efluentes nos rios das regiões, 
provocando o aumento do processo de eutrofizacão, isto pode ser obervado na obra de Viegas 
e Muller (2000). 

Outro entrave que existia era a questão do zoneamento agroecológico que só foi oficializada 
em 2010 conforme do Decreto nº 7.172/2010 (BRASIL, 2010). Durante muito tempo, o 
segmento da palma, por exemplo, ficou impossibilitado de aumentar suas áreas de plantios 
por imprecisão de quais seriam as regiões com maiores aptidões para a produção desta 
oleaginosa. O zoneamento agroecológico da palma representa uma oportunidade para a todo 
litoral Sul da Bahia, pois os agricultores familiares e/ou usinas poderão ampliar ou integrar a 
sua cadeia com novas áreas de plantios. Esta ferramenta é de extrema relevância para 
concepção de mecanismos de direção e implementação da cadeia produtiva do óleo de palma, 
representando a alicerce para a busca da sustentabilidade (EMBRAPA, 2010). BASTOS et 
al., 2011). 

O zoneamento agrícola é realizado em todas as oleaginosas pesquisadas neste trabalho e 
apesar de existir o zoneamento, muitos entrevistados relataram que existem municípios 
baianos produzindo sem financiamento por causa do não zoneamento da área de produção e 
outros que não estão produzindo em virtude da falta de credito, isto se estende tanto para a 
questão da mamona, palma e soja. Alguns pesquisados sustentam que a burocratização do 
acesso ao crédito dificulta a expansão de áreas, mas são exigências necessárias para a 
sustentabilidade ambiental das diversas regiões. 

Foi relatado também os riscos no sistema de transporte rodoviário, em especial ao transporte 
do metanol, pois embora a procedência renovável do biodiesel seja minimizadora de riscos 
ambientais, os sistema de transportes do biodiesel tem que ser destacado por ocorrer 
basicamente em caminhões-tanque, especificamente o transporte do metanol para as usinas, 
em virtude da ausência por outros modais. Observa-se que às péssimas estradas podem 
ocasionar acidentes e o metanol contaminar o meio ambiente. 

A preocupação com a grande demanda por águas, em todas as etapas de produção foi um 
questionamento importante dos entrevistados. Alves et al. (2011) afirmaram que um dos 
maiores passivos, provocados pela agroindústria da palma, são os efluentes, pois ainda 
utilizam-se enormes quantidades de água para a produção do óleo, o que gera na sequência 
uma quantidade enorme de efluentes. 

O risco da monocultura foi destacado pelos entrevistados que poderá causar grandes impactos 
nos biomas mais delicados e nas áreas de matas mais tensas. Destacaram que a fiscalização e 
o direcionamento do plantio e de indústrias para regiões que suportem as atividades devem ser 
objeto de uma análise detalhada e integrada com a cadeia do biodiesel e os arranjos 
produtivos locais (APLs), no sentido de desenvolver a cadeia sem afetar o meio ambiente.  

Faria e Haddad (2014) afirmam que todas as atividades agrícolas da Bahia podem ser afetadas 
negativamente, isto a depender das mudanças no clima, contudo, existem os procedimentos 
que possam mitigar os efeitos de mudanças climáticas e estão cada vez mais presentes no 
cotidiano, como exemplo, os avanços tecnológicos, políticas públicas, modos de produção 
alternativos, entre outros 
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Conforme estudo da Embrapa (2008) sobre a configuração espacial da produção agrícola no 
Brasil, foi observado que o aumento da temperatura pode provocar um prejuízo para o setor 
agrícola de R$ 7,4 bilhões até 2020 e R$ 14 bilhões até 2070. Foi estimado que a produção de 
alimentos podem ser bastante impactada. As áreas cultivadas com milho, arroz, feijão, 
algodão e girassol sofrerão forte redução na Região Nordeste, com perda significativa da 
produção. Neste ponto a produção das oleaginosas na Bahia (mamona, palma e soja) podem 
ser afetadas pelo aumento da temperatura nos próximos anos. 

No trabalho de Faria e Haddad (2014) apresentaram estudos sobre projeções de mudanças 
climáticas sobre a economia da Bahia e os principais resultados encontrados indicam que as 
mudanças climáticas, em geral, têm efeitos negativos sobre a economia da Bahia. Dados 
descritivos sobre o uso da terra na Bahia indicam que existe uma defasagem em termos de 
produtividade agrícola em relação ao resto do Brasil, sendo que os autores comprovaram que 
a Bahia apresenta uma vulnerabilidade maior às mudanças climáticas do que a média dos 
outros estados do Brasil em termos de produção agrícola.  

Outro ponto importante é com a grande variedade de matérias-primas, que deve ser vista e 
desenvolvida no sentido de favorecer o balanço ambiental do biodiesel com outras culturas 
alimentícias, em obediência à legislação ambiental, econômica e social. O que se percebe a 
nível nacional é uma pressão exercida pelas diversas culturas e/ou matérias-primas para a 
produção dos biocombustíveis sobre os diversos ecossistemas em diferentes locais, como 
exemplo, a mamona com o feijão, a mamona com a soja, a palma com o milho, entre outros.  

Outro ponto mencionado pelos pesquisados esta relacionada sobre a questão da preservação 
das reservas da mata atlântica em todo o litoral Sul sem uma contrapartida ambiental na 
cadeia de produção dos biocombustíveis, em especial a área plantada com palma. Isto quer 
dizer que os produtores poderiam estar recebendo alguma compensação financeira para a 
preservação e aumento da produção desta palmácea. Atualmente, existem propostas para 
compensar as emissões dos GEE pela fixação ou sequestro de carbono através de plantio de 
novas florestas. Isto se justifica, em virtude da absorção dos percentuais de emissões de GEE 
ou de outros poluentes e é relatado no trabalho de Veiga et al. (2000).  

O dendezeiro, por ser uma cultura permanente, surge como opção para o seqüestro de 
carbono. Além da conscientização que o Brasil deve aumentar a sua área plantada, 
primeiramente, há que se promover uma formalização e posterior concretização de repasse de 
recursos públicos no sentido de manter imobilizado o carbono nas florestas da mata atlântica, 
especialmente as localizadas do Sul da Bahia, que neles estão incluídos os mais de 50 mil 
hectares de palma. Neste ponto os entrevistados destacaram que nenhum agricultor da região 
Sul, Baixo Sul e extremo Sul jamais receberam quaisquer recursos de uma contrapartida 
ambiental. 

Todas estas questões ambientais mencionadas e outras estão em pauta nas discussões sobre 
estratégias de desenvolvimento sustentável dos biocombustíveis de uma maneira geral. Diante 
das discussões que a utilização de combustíveis fósseis gera a emissão de GEE e 
consequentemente, aumento da temperatura global e de riscos e impactos futuros, buscam-se 
alternativas energéticas capazes de complementar o sistema energético e com possibilidade de 
reduzir os limites das emissões, e neste caso, não há dúvida de que, mesmo em uma condição 
não ideal de produção agrícola, o biodiesel no Brasil apresenta ganhos ambientais e sociais 
em relação aos combustíveis derivados de petróleo.  
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A produção do biodiesel, de qualquer matéria-prima, deve ser contabilizada as suas 
externalidades positivas para o meio ambiente. Contudo, pelo simples fato do biodiesel ser 
uma alternativa energética renovável, não é condição suficiente para torná-lo ambientalmente 
correto. A condição necessária, nesse caso, é que a mesma seja ambientalmente sustentável 
em toda sua cadeia produtiva e neste sentido que deve enaltecer a política de incentivo à sua 
produção. 

 

6.5 Estratégias e Proposições para a Competitividade da Cadeia Produtiva do Biodiesel 
na Bahia 

 

Com base nos objetivos inicialmente propostos por este estudo, e nos resultados alcançados, 
este ponto tem como objetivo sugerir algumas ações estratégias e proposições com o intuito 
de dar maior competitividade à cadeia produtiva do biodiesel no estado da Bahia. É 
extremamente oportuno deixar reflexões para possíveis orientações para todos os elos da 
cadeia. A ideia das estratégias sugeridas neste trabalho é no sentido de contribuir para a 
formulação de novas alternativas de gestão empresarial e governamental, bem como de novas 
políticas públicas de desenvolvimento agroindustrial do biodiesel na Bahia. 

Abordando os conceitos sobre o significado sobre “estratégias”, pode-se perceber o que 
conceito é bastante amplo e depende das diversas circunstâncias. Para Mintzberg e Quinn 
(1991) estratégia significa políticas, objetivos, táticas, metas, programas, entre outros, e é um 
modelo ou plano que integra os objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma 
organização, em um todo coeso. Schnaars (1991) salienta que estratégia está ligada à 
antecipação de cenários e planos de ação a serem desencadeados neles. Segundo Learned et 
al. (1969) estratégia é o conjunto de objetivos, propostas, macrodiretrizes e planos para 
alcançar estes objetivos.  Conforme Miller e Dess (1996) estratégia é um conjunto de planos 
feitos ou decisões tomadas num esforço para ajudar as organizações a atingirem seus 
objetivos. 

No documento “Política Industrial da Bahia: Estratégias e Proposições” elaborado sob a 
organização do Instituto Euvaldo Lodi (2011) aborda que o modelo de desenvolvimento para 
o Complexo Agroindustrial na Bahia é pautado em quatro estratégias (2011, p. 68): 

i) Garantia da competitividade de custo das commodities e produtos intermediários 
do agronegócio, especialmente os derivados da cadeia de grãos, conjugando 
esforços de expansão e modernização da infraestrutura logística, de energia e 
disponibilidade hídrica; 

ii) Fomento à agregação de valor às commodities e produtos intermediários do 
agronegócio, consolidando as cadeias já existentes, e à apropriação de ganhos de 
escala e de aglomeração por meio da ampliação da capacidade produtiva instalada 
e da atração de investimentos em novas plantas; 

iii) Desenvolvimento de marcas e de cadeias com alto valor agregado, fomentando 
cadeias atacadistas multiproduto; 

iv) Articulação entre a pequena produção, industrialização e comercialização, com 
foco na estratégia de diferenciação de produtos, promovendo o desenvolvimento 
integrado de microrregiões.  
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Portanto, pode-se dizer que “Estratégia” é o desenvolvimento de políticas, planos e de práticas 
de gestão com o intuito de atingir os objetivos de uma determinada indústria ou cadeia 
produtiva, ou seja, é uma indicação de rumo que uma indústria ou cadeia produtiva deve 
seguir.  

Então, busca-se sugerir ações estratégicas e proposições para a construção de uma nova 
dinâmica da cadeia produtiva do biodiesel. Para a consecução destas estratégias, torna-se 
fundamental uma abordagem nos modelos dos FE-CAPBIO e a sua viabilização esta pautada 
em uma conjunção de políticas de esfera federal e estadual, bem como por um conjunto de 
ações e proposições de política pública e cooperação empresarial. 

Neste contexto, as Ações Estratégicas e Proposições que podem ser sugeridas para melhor a 
competitividade da cadeia produtiva do biodiesel estão descritas nos Quadros 5 a 9 a seguir. 
As diversas Ações Estratégicas foram definidas de acordo com os pontos dos elementos 
temáticos representativos em cada FE-CAPBIO. 

O Quadro 5 apresenta as Ações Estratégicas e as Proposições para Fatores Institucionais e 
Legais, onde foram abordados vários pontos de grande importância do marco legal e de 
políticas públicas.  

 

Quadro 5 - Ações Estratégicas e Proposições para Fatores Institucionais e Legais 
Pontos dos 
Elementos 
temáticos 

Ações Estratégicas Proposições 

 
 
 
 
 
 
Marco Legal 

Reformular os incentivos e 
reduções Fiscais na esfera 
Federal e Estadual 

Isentar a cadeia produtiva do biodiesel dos tributos 
federais (PIS/PASEP e COFINS) para a região Nordeste 
durante os próximos 10 anos com possibilidade de 
crescimento moderado após este período; 
Reduzir para 1% a tributação estadual ICMS para a 
produção de biodiesel na Bahia e para cadeia de óleo de 
palma e mamona provenientes de cooperativas 
credenciadas pelo MDA; 
Extinguir a Lei Kandir; 
Criar incentivos diferenciados para as pequenas usinas. 

Revisar o sistema de leilões Realizar estudos de preço máximo dos leilões baseados 
nos preços das oleaginosas e da realidade regional; 
Lotes e Preços dos leilões conforme a capacidade instalada 
de cada usina por região; 
Desburocratização e ajustes nos critérios de habilitação 
das usinas para os leilões de biodiesel, habilitando uma 
única vez, no começo do ano. Automaticamente, ficam 
habilitadas a participar dos seis certames bimestrais. 

Revisar a proibição de fazer 
biodiesel com óleo vegetal 
importado. 

Mapeamento de oleaginosas com escassez de oferta 
interna no Brasil, e que o preço seja compensador para a 
produção de biodiesel sem prejudicar a demanda para fins 
alimentícios. 

Aumentar a mistura do 
biodiesel ao diesel - 
BX Opcional - 
B20 Metropolitano Baiano. 
 

Aumento de 1% anual partir do ano de 2015 até atingir o 
teor de B10% como obrigatório; 
Utilizar o BX Opcional, com percentuais de mistura 
superiores ao teor compulsório definido em lei, atingindo 
no máximo o teor de 10% (B10). A decisão é tomada pelas 
distribuidoras de combustíveis, dependendo da 
atratividade econômica do biodiesel. Neste caso, tem 
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como meta a maximização da eficiência de uso de 
combustíveis no País, com desdobramentos econômicos e 
logísticos. 
Fomentar parceria com o setor de transporte urbano, 
usinas instaladas, nos institutos de pesquisas e no governo 
para implementação do B20 Metropolitano Baiano. 

Criar um Fundo Nacional 
para o Desenvolvimento do 
Biodiesel e Agricultura 
Familiar 

Remodelagem regulatória para receber recursos destinados 
a dar suporte à Pesquisa e Desenvolvimento de toda a 
cadeia produtiva do biodiesel e fortalecer a assistência 
técnica aos agricultores familiares. 

Revisar o Selo Combustível 
Social - SCS 

Transformar o SCS em Lei; 
Rever os percentuais mínimos de 30% para 20% pra o 
Nordeste, e acabar com o efeito multiplicador; 
Obrigatoriedade do SCS para todas as usinas de biodiesel; 
Restringir até um limite máximo as aquisições, para fins 
de Selo Combustível Social, em uma única região, para 
reduzir o nível de concentração regional dos investimentos 
na agricultura familiar, por exemplo, % máximo uma só 
região (95%) e % mínimo outras regiões (5%); 
Obrigatoriedade do pagamento do bônus pela venda da sua 
matéria-prima ao agricultor familiar ou cooperativa; 
Criar uma Câmara Técnica do Selo Combustível Social; 
Contabilizar para fins de SCS, as aquisições de outras 
culturas agrícolas não oleaginosas, exclusivamente para as 
regiões Norte e Nordeste, permitindo que empresas de 
biodiesel estimulem a comercialização da produção da 
agricultura familiar para o PNAE e para o PAA. 

Criação do SCS para a 
indústria de óleo vegetal e da 
ricinoquímica 
 

Fortalecer a integração e o uso de empresas não produtoras 
de biodiesel do mesmo grupo econômico para contratos, 
compras e assistência técnica, com o intuito de aumentar a 
capilaridade e facilidade para trabalhos com a agricultura 
familiar, expansão geográfica e diversificação. 

Conceder concessão de 
subvenção econômica e de 
incentivo governamental 

Desenvolver estudos, exclusivamente, para as unidades 
industriais produtoras de biodiesel que desenvolvam a 
atividade nas regiões N/NE, efetivamente produzido com 
matéria-prima de origem nessas regiões; 
Fornecer incentivo governamental para os produtores que 
fornecem oleaginosas para a produção de biodiesel por 
hectare plantado de oleaginosas. 

Criação do Projeto Polo de 
Oleaginosas 

Remodelar o Programa Polos de Biodiesel para Polo de 
Oleaginosas, procurando identificar quais as oleaginosas 
mais propícias para o fomento da produção de biodiesel; 
Programa de apoio aos municípios e instituições na nova 
estruturação do Projeto Polo, inclusive com possibilidade 
da criação de um Consórcio Municipal de Biodiesel. 

 
Políticas 
Públicas 

Estruturar um Programa 
Integrado para culturas 
energéticas e alimentícias 

Criar um Projeto Macro de Estruturação de Cadeias 
Produtivas para as culturas energéticas e alimentícias;  
Programa de Revitalização das oleaginosas específicas de 
grande relevância social, tais como Palma e Mamona. 

Estruturar um Programa de 
Integração para o fomento 
do Biodiesel com as diversas 
secretarias. 

Agenda de articulação entre os programas específicos de 
cada secretaria para a idealização de um projeto integrador 
para produção de biodiesel e aumento de outras culturas; 
Monitoramento do desempenho dos instrumentos de 
política de cada secretaria, considerando critérios de 
alocação e de impactos efetivos de acordo com o que foi 
planejado. 

Fortalecer a Integração dos 
programas do setor público 
com as das Usinas e demais 

Agenda de trabalho e articulação com a Petrobras para 
estabelecer um mapa de possibilidades e um plano de 
desenvolvimento da cadeia produtiva do biodiesel, tendo 
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representações de classes.  como referências os seguintes programas: Programa de 
Estruturação Produtiva da PBIO, o Programa Cuidar da 
Petrobras (coleta e beneficiamento de Óleo e Gordura 
Residuais - OGR, Programa de Apoio ao Cooperativismo, 
entre outros; 
Transformar as usinas da UFBA e do IFBA como 
prestadora de serviços, produzindo biodiesel pelo sistema 
de troca, onde as usinas em parceria com cooperativas de 
OGRs passam a entregar esta matéria-prima para que 
sejam transformadas em biodiesel para o consumo próprio 
das Universidades e para eventos e projetos culturais, 
como Festival de Verão, Carnaval de Salvador, entre 
outros.  

Revitalizar a Rede Baiana de 
Biocombustíveis - RBB 

Redefinir um novo grupo público-privado de 
acompanhamento e uma nova metodologia para a rede, 
com capacidade de ser uma interlocutora na atração de 
investimentos e de articulação com o setor público-
privado. 

Articular as ações da 
ANATER com os órgãos 
públicos para atendimento a 
assistência técnica. 

Explorar a ANATER, suas sinergias com o PNPB, e seu 
potencial para potencializar a relação alimento X energia; 
Ordenar, regularizar e fomentar a assistência técnica 
pública do estado com o apoio da nova Agência em 
sintonia com as entidades privadas prestadoras de deste 
serviço no estado. 
Quantificar e Qualificar as regras de assistência técnica, 
bem como melhorar a qualidade e a abrangência desta 
assistência em sintonia com a Lei Estadual de Assistência 
Técnica e com a Política Estadual de Assistência Técnica e 
Extensão Rural para a Agricultura Familiar (PEATER) do 
estado da Bahia. 

Criar um Conselho de 
Desenvolvimento Industrial 
da indústria de Bioenergia 

Extinguir a Comissão Executiva e o Grupo Gestor do 
Programa Estadual de Bioenergia – BahiaBIO e criar um 
Conselho de Desenvolvimento Industrial da indústria de 
Bioenergia, com um grupo público-privado com 
experiência profissional e não somente política; 
Desenvolvimento de uma política industrial específica no 
estado da Bahia para o biodiesel e etanol. 

Incluir na Câmera Setorial 
de Oleaginosas do Estado, o 
termo “Biodiesel” 

Sintonizar a Câmara Setorial do estado com a do nível 
federal e passar a ser denominada de Câmera Setorial de 
Oleaginosas e Biodiesel, cujo foco será acompanhar as 
ações desenvolvidas pelo Estado para as diversas culturas 
oleaginosas e para o fomento do biodiesel; 
Reuniões sistemáticas, no âmbito da Câmera Setorial, para 
articulação dos elos, objetivando melhorar a 
previsibilidade das diferentes demandas. 

Revisar o PPA do governo 
em sintonia com os 
programas de bioenergia 
existentes  

Grupo de Trabalho de Inteligência do PPA com secretarias 
envolvidas para que não utilizem termos de programa 
inexistente e que de fato possa retratar a realidade regional 
e local nas rubricas. 

Fomentar e Fortalecer o 
Programa de Produção 
Sustentável da Palma de 
Óleo para o estado da Bahia 

Programa de Apoio Financeiro e Técnico para os 
agricultores plantarem palma por um período de 3 anos no 
mínimo e no máximo 5 anos; 
Criar um tipo de subsídio financeiro ambiental para 
fomentar o aumento de oleaginosas perenes de acordo com 
tamanho da área e a possibilidade de sequestro de carbono. 

 
O Quadro 6 apresenta as Ações Estratégicas e as Proposições para Fatores Econômicos e 
Infraestrutura, onde procura relacionar os principais pontos sobre macro e microeconômicos, 
bem como de infraestrutura. 
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Quadro 6 - Ações Estratégicas e Proposições para Fatores Econômicos e Infraestrutura 
Pontos dos 
Elementos 
temáticos 

Ações Estratégicas Proposições 

Macroeconômico Criar um Grupo de 
Trabalho de Inteligência 
Tributária e Financeira 

Remodelagem tributária e financeira com apoio de 
entidades do setor público e privado. 

Ampliar as pesquisa e 
estudo sobre as variáveis 
macroeconômicas 

Estudo do desempenho dos desembolsos financeiros para 
todos os elos da cadeia produtiva; 
Estudo das condições de empréstimos para todos os 
agentes da cadeia, seja através de ações-programa a partir 
de agentes financeiros locais como a Agência de Fomento 
do Estado da Bahia (Desembahia) e Cooperativas de 
créditos, e/ou de nível regional/nacional, como Banco do 
Nordeste, Banco do Brasil; 
Estudo de cenários macroeconômicos e energéticos: Taxa 
Cambial, PIB, inflação, preços relativos do diesel e do 
biodiesel, preços internos e externos de derivados de 
petróleo, exportação e importação de biodiesel e diesel; 
Estudo de viabilidade de operacionalização dos recursos 
do PRONAF por algumas entidades financeiras; 
Planejar a espacialização de investimentos. 

Desenvolvimento de 
modelo de ‘crédito’ para 
culturas perenes 

Ampliar o acesso ao crédito aos agricultores familiares. 
Culturas que demandam de um grande período entre o 
plantio e a colheita deveriam ter condições diferenciadas 
para os diversos tipos de crédito. 

 
Microeconômico 
 
 

Incentivar e fomentar a 
atração e ampliação de 
indústrias agroindústrias 
voltadas ao segmento do 
biodiesel 

Programa de Fomento de atração seletiva de usinas e 
demais segmentos da cadeia produtiva das oleaginosas; 
Prospectar oportunidades e elaboração de estudos de 
projeto integrado óleo/biodiesel de porte competitivo, 
considerando aspectos logísticos e ambientais; 
Levantamento de demanda regional por insumos para toda 
a cadeia produtiva do biodiesel; 
Interiorizar a oferta de óleo vegetal agregando valor e 
ampliando sua competitividade. 

Fortalecer a indústria de 
biodiesel com foco na 
produção de matérias-
primas 

Estudo da distribuição espacial da produção e uma análise 
de mercado e estratégias de gestão para consolidar o 
PNPB; 
Estudo detalhado de custos de transação, logísticos e em 
especial dos custos de produção, na tentativa de diminuir 
mais o custo variável (matéria-prima+insumos); 
Estudo de mercado com ênfase nas ofertas das oleaginosas 
disponíveis, análise da produção de oleaginosas no 
entorno das usinas e cenários para o período 2014 -2024 
com base na atuação de cooperativas agrícolas já 
existentes; 
Estudo de viabilidade técnica e econômica de uma 
biorefinaria, envolvendo todas as oleaginosas pelos seus 
diversos agentes da cadeia; 
Incentivar a criação de cooperativas bancárias; 
Pesquisas e estratégias de acesso ao mercado, com fácil 
acesso aos bancos de dados com informações sobre os 
mercados agroindustriais; 
Política clara de garantia de compra a preço de mercado. 

Fortalecer as cooperativas 
e ampliar os contratos de 
aquisições com 
cooperativas 

Programa de metas de compras de oleaginosas via 
cooperativas vinculadas ao MDA, haja vista que as 
compras das oleaginosas via cooperativas reduz em cerca 
de 10% de PIS/COFINS para as usinas; 
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Desburocratizar a DAP Jurídica para as cooperativas;  
Estruturar um Programa de implantação de mini-usinas de 
extração de óleo nas cooperativas, haja vista a sua 
proximidade com os elos envolvidos, além de fortalecer e 
agregar valor as cooperativas. 

 
Infraestrutura 
 

Promover a ampliação da 
rede de armazenamento e 
do sistema logístico 

Mapear todo o sistema de armazenamento da cadeia 
produtiva do biodiesel; 
Plano do Sistema Logístico da cadeia de suprimentos do 
segmento do biodiesel. 

Fomentar as atividades 
industriais de máquinas e 
equipamentos  

Programa de atração de pequenas e médias de indústrias 
de maquinas e equipamentos; 
Suporte financeiro e de gestão para as indústrias regionais. 

Plano do Sistema de 
Infraestrutura de Suporte 
Operacional e Logístico 

Programa de requalificação das rodovias vicinais e 
estaduais para o escoamento da produção; 
Programa de incentivos e investimentos em infraestrutura 
e uma agenda de intervenções de melhorias na zona rural, 
especificamente; 
Levantar a oferta de transporte existente no entorno das 
usinas de biodiesel e as extratoras de óleos vegetais, a 
situação da infraestrutura regional e estruturar um plano 
logístico para as cooperativas;  
Elaborar um estudo sobre o Modelo Operacional 
Complementar aos projetos estruturais de logística em 
curso, tais como outros modais entre as diversas regiões. 

 
O Quadro 7 apresenta as Ações Estratégicas e as Proposições para Fatores Tecnológicos e de 
Inovação, onde foram abordados questões sobre Inovação e Capacitação tecnológica.  

 

Quadro 7 - Ações Estratégicas e Proposições para Fatores Tecnológicos e de Inovação 
Pontos dos 
Elementos 
temáticos 

Ações Estratégicas Proposições 

Inovação 
Tecnológica 
 
 
 

Fomentar o 
desenvolvimento 
tecnológico da cadeia 
produtiva do biodiesel 

Articular as ações e proposições de P&D no plano estadual 
com as políticas do governo federal; 
Ampliar as UTDs para outras regiões;  
Integrar a academia com a indústria, promovendo a 
aproximação de firmas com investimentos de P&D na 
promoção da pesquisa básica e aplicada;  
Previsibilidade de recursos para pesquisa para a cadeia de 
biodiesel pela FAPESB;  
Melhorar a organização e a difusão das bases de dados e 
estudos financiados pelo Estado e por agências de fomento; 

Promover a agregação de 
valor 

Plano estratégico de agregação de valor aos diferentes tipos 
de produção de oleaginosas;  
Identificar novos usos e mercados para co-produtos da 
fabricação de biodiesel visando maior competitividade da 
cadeia. 

Melhorar a produtividade 
das culturas energéticas e 
formatar a distribuição de 
sementes de boa qualidade 

Disponibilizar materiais genéticos de boa qualidade e alta 
produtividade (para pragas, secas); 
Fomentar os Bancos de Sementes Certificadas de 
oleaginosas e os Banco de Viveiros; 
Criar um Conselho Estadual de Sementes (EBDA, SUAF, 
Prefeitura, Usinas, Cooperativas e outras instituições); 
Elaborar um Plano Logístico de entrega de sementes em 
todas as regiões baianas. 

Fomentar Redes de Programa específico de P&D em oleaginosas sustentáveis 
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Pesquisa e a promoção da 
P&D em biodiesel 

para o Nordeste, haja vista a importância de proporcionar o 
adensamento da produção e o aumento da escala de oferta 
de matérias-primas para o biodiesel; 
Programa de P&D em parceria com a usina da Petrobras 
com as universidades, unidades extratora de óleo vegetal e 
cooperativas; 
Ampliar os recursos de P&D para novos laboratórios e 
novas pesquisas no desenvolvimento de novos processos e 
produtos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de 
Energia e Ambiente – INCT de E&A; 
Estimular o desenvolvimento de processos e tecnologias 
nacionais de produção de biodiesel com a construção de 
Redes Interinstitucionais;  
Fortalecimento das atividades de P&D para suportar a 
agregação de valor e a diversificação da produção; 
Negociação de incentivos para os elos da cadeia do 
biodiesel para a viabilidade locacional no parque 
tecnológico.  
Fomentar a elaboração e submissão de projetos 
cooperativos envolvendo governo/empresa/universidade 
aos editais temáticos e fundos setoriais. 

 
Capacitação 
Tecnológica 
 
 

Fomentar a infraestrutura 
educacional e tecnológica 
da Bahia para atender às 
demandas do segmento do 
biodiesel 

Ampliar o Programa de Mobilização da Indústria Nacional 
de Petróleo e Gás Natural (PROMINP) para o setor de 
Biodiesel; 
Propor com o INCT de E&A uma Rede de Cooperação e 
Inovação da Cadeia Produtiva do Biodiesel, focando 
prioritariamente as oleaginosas para propícias para o estado 
da Bahia; 
Implantar Incubadoras Tecnológicas voltadas ao 
fortalecimento da agroindústria do biodiesel no estado; 
Programa de Orientação e de Aperfeiçoamento dos roldões 
de palma da região do Baixo Sul. 

Intensificar ações que 
fortaleça a Bahia como 
centro de excelência na 
agricultura, através de 
estímulo a pesquisa e 
extensão rural 

Proposta de um Projeto do Centro de Excelência de 
Mamona e Palma financiado pelo MDA, para pesquisa, 
capacitação e treinamento de profissionais e agricultores 
familiares; 
Estimular parceria entre universidades, sindicato rural, 
empresas de consultoria e profissionais de assistência 
pública e privada; 
Estimular intercâmbio entre produtores de outros 
município/regiões e de troca de experiência sobre 
viabilidade técnica e econômica de diferentes arranjos; 
Incentivar ações de pesquisa desenvolvidas pela 
EMBRAPA e Universidades, com experimentos nas áreas 
de oleaginosas alternativas, com culturas perenes e anuais; 
Desenvolver ações estaduais e municipais, como 
demonstrações e vitrines de oleaginosas alternativas, 
conduzidos pela EMBRAPA, e universidades para 
capacitação de agricultores familiares;  
Criar um espaço formal e permanente no MDA para 
discussão e acompanhamento do SCS e de cadeias 
relacionadas (com câmara técnica e grupo de trabalho). 

 
 
O Quadro 8 apresenta as Ações Estratégicas e as Proposições para Fatores Empresariais, onde 
foram abordados questões sobre Gestão, Informação e Educação. 
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Quadro 8 - Ações Estratégicas e Proposições para Fatores Empresariais 

Pontos dos 
Elementos 
temáticos 

Ações Estratégicas Proposições 

Gestão 
 
 

Programa Estratégico da 
Cadeia Produtiva do 
Biodiesel 

 

Diagnosticar e analisar a governança e propor um modelo 
de gestão para a cadeia produtiva do biodiesel na Bahia; 
Existência de uma ação governamental articulada com a 
RBB e do Conselho de Desenvolvimento Industrial da 
indústria de Bioenergia, para apoio institucional necessário 
ao investidor na cadeia do biodiesel. 

Programa de Capacitação 
Técnica e Empresarial 
 

Treinamento específico para Técnicos Agrícolas; 
Fomentar a certificação de empresas pelas normas ISO; 
Promover uma articulação entre MDA, Sistema S, Sebrae e 
Universidades para aperfeiçoar o sistema de gestão dos elos 
da cadeia do biodiesel, como exemplo o Mais Gestão do 
MDA; 
Aperfeiçoamento e intensificação da formação gerencial e 
o uso das ferramentas da tecnologia da informação; 
Grupo de articulação e negociação envolvendo 
cooperativas, usinas e governos, considerando interesses 
empresariais e governamentais; 
Incentivar consultoria e desenvolvimento de gestão e 
negócio para atender as exigências do mercado-alvo; 
Criar um Sistema de Marketing do PNPB. 

Ordenar, regularizar e 
fomentar a assistência 

técnica - Ater 

Profissionalizar a Ater Pública com acompanhamento 
sistêmico e contínuo;  
Fomentar as chamadas públicas de ATER com critérios 
rigorosos nos profissionais de orientação de campo; 
Ampliar a assistência técnica da PBIO para os maiores 
municípios produtores de mamona, tais como Central, 
Ibititá, Canarana, São Gabriel, Lapão, Cafarnaum, América 
Dourada, João Dourado; 
 

Promover, de forma 
competitiva, a maior 

integração dos agricultores 
e cooperativas ao PNPB 

Promoção de incentivos para inserir os agricultores ao 
PNPB, fornecendo ferramentas de gestão e técnicas, bem 
como subsídios para o plantio de oleaginosas;  
Incentivar verticalização da cadeia em seus elos; 
Treinamento constante aos agricultores familiares; 
Promover a organização produtiva e consolidação das 
cooperativas, desenvolvendo núcleo de gestão e de análise 
de investimento; 
Apoio no processo de gestão e de  assessoria jurídica para o 
conjunto das cooperativas. 

 
Informação e 
Educação 
 
 

Disponibilizar informações 
estratégicas de produção e 
de mercado 

Observatório de Inteligência Comercial e Prospecção de 
Negócios como foco em publicações de estudo e relatórios 
sobre desempenho e potencialidades; 
Elaborar estudos e análise setoriais; 
Disponibilizar os dados do monitoramento eletrônicos do 
Sistema de Gerenciamento das ações do Biodiesel 
(SABIDO) aos diversos elos da cadeia.  

Planejar a Disseminação de 
experiências e resultados 

Sensibilização e Difusão como eventos, seminários, 
palestras, Workshop, mesas redondas, espaços na feira 
agropecuária e dias de campo; 
Disponibilização das informações ao público de banco de 
dados sobre aspectos econômicos e técnicos. 

Capacitar recursos 
humanos para a gestão dos 
diversos elos da cadeia 

Programa de qualificação de mão-de-obra e melhoria da 
gestão com foco na agroindustrialização e na 
competitividade de mercado; 
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Qualificação das escolas, centros de treinamento e dos 
docentes para atender às demandas locais. 

 
Por fim, o Quadro 9 apresenta as Ações Estratégicas e as Proposições para Fatores Agro-
sócio-ambientais, onde foram abordados questões agronômicas, sociais e ambientais. 

 

Quadro 9 - Ações Estratégicas e Proposições para Fatores Agro-sócio-ambientais 

Pontos dos 
Elementos 
temáticos 

Ações Estratégicas Proposições 

Questões 
Agronômicas 
 
 

Estimular à implantação de 
Eixos Regionais de 
Desenvolvimento Agrícola 

Desenvolver estudos nas regiões economicamente 
deprimidas e incentivar a formação e a consolidação de 
Plano de Produção de oleaginosas em consonância a 
vocação regional e com base na análise das propostas dos 
agricultores familiares organizados em movimentos sociais. 

Estimular modelos 
integrados de produção 
agroenergética 

Estudos de modelos de produção para diferentes regiões de 
acordo com a realidade local; 
Ampliar o Programa Sistema Agroflorestal (SAF) na 
relação entre oleaginosas e culturas alimentares 
desenvolvido pela CEPLAC. 

Ampliar o zoneamento das 
culturas atuais e verificar a 
mitigação de impactos 
ambientais 

Criar um Programa de Monitoramento e Recuperação da 
Qualidade Física do Solo para todas as regiões; 
Política específica para mapeamento e zoneamento em 
áreas ainda não identificadas mediante aumento de 
instrumentos de medição e de estações pluviométricas. 

 
Questões Sociais 
 
 

Inserir as ações de 
responsabilidade social na 
pauta das ações de fomento 
de competitividade do 
PNPB 

Criar uma legislação especifica para a Sustentabilidade 
Socio-Ambiental dos biocombustíveis; 
Fomentar as pesquisas sobre o monitoramento das ações 
sociais e ambientais de cada elo da cadeia produtiva; 
Fomentar a certificação de empresas pelas normas 
ambientais de padrões internacionais como foco na 
responsabilidade social e de condutas empresariais; 
Estímulo a programas e atividades geradoras de emprego e 
renda. 

Promover a melhoria das 
condições de vida na zona 
rural 

Fomentar apoio no combate a pobreza rural, na fixação de 
famílias no campo, na organização e no fortalecimento 
institucional e mecanismos de apoio sócio-econômico ao 
trabalhador rural no que diz respeito às condições de 
moradia, educação, saúde, infraestrutura de água e energia. 

 
Questões 
Ambientais  
 

Fomentar negócios 
sustentáveis na cadeia 
produtiva do biodiesel 

Criação de Programa de metas de desempenho sustentável 
em cada elo da cadeia produtiva; 
Estimular a criação de Rede de Coletas de Óleo e Gorduras 
Residuais (OGR) visando a integração das usinas e 
universidades com outras instituições. 

Fomentar o 
desenvolvimento 
sustentável da região de 
influência da Mata 
Atlântica 

Estudo de impactos ambientais nos cultivos de palma na 
região do Baixo Sul, com o objetivo de garantir a base 
ecológica da economia regional e o seu bem estar social, 
mediante a conservação e manejo da sua biodiversidade; 
Proposta de criação um Fundo de Conservação e 
Recomposição das Matas na região do Baixo Sul para os 
agricultores familiares que plantarem palma em suas áreas 
degradadas; 
Estudo das condições edafoclimáticos e incentivo a 
recuperação da cobertura vegetal do Estado, através de 
programas específicos de preservação e reflorestamento. 
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Apoiar ações ligadas aos 
estudos ambientais 

Estudo sobre as emissões de gases de efeitos estufa 
oriundos da utilização de biodiesel de diferentes matérias-
primas; 
Estímulo à educação ambiental como foco nas energias 
renováveis; 
Reforço no controle ambiental, no licenciamento, na 
implantação e na operação das usinas por órgãos 
ambientais, bem como na fiscalização do cumprimento da 
qualidade por parte da ANP. 

 
 
Em suma, o aprimoramento destas estratégias e proposições requer uma atuação coordenada e 
explícita, conjugando esforços públicos e privados, bem como de ações regulatórias, de 
políticas públicas, e principalmente de investimentos.  

As estratégias aqui apresentadas para a cadeia produtiva do biodiesel na Bahia têm caráter 
estruturante e sua viabilidade está condicionada tão somente com a capacidade da 
interlocução do governo do estado da Bahia com todas as instituições e associações de classes 
envolvidas na referida cadeia. 

A situação atual verificada no estado da Bahia se apresenta ineficiente e está gerando perdas 
de oportunidades e competitividade que de certa forma afetam, no futuro, a sustentabilidade 
da cadeia produtiva do biodiesel como um todo. As proposições apresentadas são 
contribuições generalizadas e que podem ser estudadas e pesquisadas minuciosamente cada 
uma destas provocações neste estudo. 
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Capítulo 7          

 
 
DISCUSSÃO FINAL, CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS 
FUTUROS 
 

7.1 Discussão Final 

 

A busca por outras fontes de energia que levem a redução da dependência dos recursos 
energéticos não renováveis tornou-se um dos grandes desafios políticos para o 
desenvolvimento sustentado. Por este motivo, governos, empresas e sociedade de diversos 
países têm discutido a inserção e o aumento da participação das fontes renováveis de energia 
nas suas respectivas matrizes energéticas.  

O sucesso obtido com a biomassa da cana-de-açúcar fez do Brasil um dos líderes mundiais na 
produção de etanol e estimulou o governo a ampliar a participação de biocombustíveis na sua 
matriz energética, criando o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) em 
2005. O PNPB do Brasil foi formulado com os objetivos de promover o desenvolvimento 
rural, principalmente da região Nordeste e semiárido e de impactar positivamente a questão 
do meio ambiente e social. 

Desde o lançamento do PNPB o mercado de biodiesel brasileiro tornou-se um dos maiores do 
mundo. Esta pesquisa conseguiu apontar os seguintes resultados representativos referente a 
um dos seus objetivos: i) aumento de investimentos expressivos em energias renováveis, em 
especial do biodiesel; ii) elevada capacidade ociosas das usinas; iii) dependência da soja para 
a produção; iv) preços nacionais das oleaginosas não favoráveis; v) alta concentração do 
mercado de biodiesel; vi) dificuldade na padronização dos leilões de biodiesel; vii) um 
pequeno aumento da inflação; viii) aumento da geração de emprego e renda e do PIB em 
virtude no incremento do biodiesel no mercado energético. Em síntese, constatou-se que com 
o acréscimo do percentual do biodiesel no óleo diesel impactos positivos foram provocados 
sobre a economia nacional, contribuindo com a melhoria nas políticas de emprego, 
distribuição de renda, questão ambiental, desenvolvimento tecnológico e regional. 

Sob o ponto de vista da sustentabilidade do mercado do PNPB existem diretrizes que são 
louváveis, porém, esbarra na enorme capacidade ociosa encontrada no parque industrial do 
biodiesel, a elevada concentração de mercado e domínio do complexo soja (70-75%) e sebo 
bovino (20-25%) na produção de biodiesel. 

Importante destacar que o aspecto social foi, no primeiro momento, a principal justificativa 
para o lançamento do PNPB ao procurar inserir os agricultores familiares na cadeia produtiva 
do biodiesel como fornecedores de oleaginosas para a produção deste biocombustível. 
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Apesar do apoio dado pelo governo para a organização e inserção da agricultura familiar no 
PNPB e da quantidade de usinas que aderiram ao SCS, à realidade dos agricultores familiares 
inseridos no programa difere muito entre as regiões brasileiras, especialmente os das Regiões 
Norte e Nordeste. Passada quase uma década desde a implementação do PNPB, os 
agricultores familiares, especialmente destas regiões, ainda enfrentam sérios entraves para se 
inserirem no mercado de biodiesel brasileiro.    

No que se refere aos entraves, pode-se assegurar que são muitos, compreendendo os 
regulatórios, agronômicos, econômicos, tecnológicos e de infraestrutura. Assim 
exemplificando: tributações federal e estatal incoerentes para o mercado de biodiesel; a falta 
de padronização da comercialização do biodiesel nos leilões; baixo nível de financiamento 
para produção, pesquisa e desenvolvimento; inexistência de subsídios na Bahia para o plantio 
por área plantada, para aquisição de fertilizantes; a falta de distribuição satisfatória de 
sementes certificadas; baixa produtividade das oleaginosas por hectare; as más condições do 
fluxo logísticos; escassez de pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas; entre outros. 

Esta tese fez uma análise critica da inclusão social do biodiesel no Brasil, tendo como 
parâmetro os dados das aquisições de matérias-primas, renda bruta familiar, número de 
famílias inseridas e quantidade de cooperativas cadastradas para a efetiva participação da 
agricultura familiar no PNPB. 

A agricultura familiar foi incluída no PNPB como forma de atender plenamente ao apelo 
secular deste segmento. Porém, no entanto, apesar da sua inclusão no programa oficial do 
biodiesel, ela de fato não esta inclusa em números positivos.  

A verdade é que alguns agricultores familiares conseguiram vantagens com a entrada do 
biodiesel nos diversos arranjos produtivos do PNPB, devido algumas alterações de preços das 
oleaginosas, por causa da entrada deste biocombustível no mercado de combustível no Brasil. 

Porém, este aumento de preço não conseguiu fazer com que a renda dos agricultores 
aumentasse na mesma proporção. Segundo, os agricultores familiares que se beneficiaram de 
alguma maneira com a produção de matéria-prima para o PNPB foram os produtores de soja 
das regiões Sul e Centro-Oeste. Observou-se que as cooperativas credenciadas pelo MDA 
para atender o PNPB estão concentradas nas regiões produtoras da soja e que na região Norte 
e Nordeste estes números são bastante insatisfatórios, quando relaciona-se quantidade de 
agricultores familiares versus números de cooperativas. 

O número de agricultores familiares inseridos no PNPB vem caindo sistematicamente desde o 
ano de 2010 na região Nordeste. No Plano Plurianual (PPA) para o período de 2012-2015, o 
governo federal estabeleceu como meta ampliar e qualificar a participação de 160.000 
agricultores familiares no PNPB, Entretanto, em 2013, o governo atingiu 52,35% da meta 
nacional de inserção dos agricultores. Neste mesmo ano, o número de agricultores no PNPB 
no Nordeste representou 37% da meta estabelecida.  

Os fatos e dados apresentados no decorrer do trabalho colocam em questão diversos aspectos 
da sustentabilidade do PNPB, pois, desde o início, o programa buscou conciliar questões 
econômicas, ambientais e, sobretudo sociais. Esta busca, fez com que os atores da cadeia 
produtiva envolvidos pudessem institucionalizar o programa, influenciado pelos seus padrões, 
pela política, pela oferta, pelas organizações das instituições, entre outros. Contudo, este 
trabalho concluiu que apesar das diversas modificações do marco regulatório do SCS para 
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fomentar o PNPB nas regiões mais carentes, os resultados obtidos privilegiaram as regiões 
mais desenvolvidas e até o momento os agricultores das regiões mais necessitadas não 
participaram maciçamente do referido programa. 

A presente tese também conseguiu atingir um dos seus objetivos que foi a elaboração um 
instrumento analítico para verificar o nível de competitividade da cadeia produtiva do 
biodiesel na Bahia. Essa etapa foi cumprida com êxito nas etapas de elaboração e defesa de 
qualificação. Não contente em somente elaborar o instrumento, foi possível validar esse 
referencial metodológico, uma vez que os modelos tradicionais de análise da competitividade 
são considerados muitos genéricos e não logravam algumas especificidades da agricultura 
familiar que são de extrema relevância para explicar a capacidade dos agentes ao enfrentar as 
diversas situações adversas. 

O instrumento metodológico constituiu, principalmente, em admitir que a estratégia de 
fomentar as diversas oleaginosas para a produção de biodiesel é determinada por cinco 
diferentes conjuntos de fatores, que são: Fatores Institucionais e Legais; Fatores Econômicos 
e Estruturais; Fatores Tecnológicos e de Inovação; Fatores Empresarias, e Fatores Agro-
sócio-ambientais. Essa estratégia extrapola os sistemas produtivos característicos dos 
agricultores familiares, que agrupam e refletem uma série de determinações macro e 
microeconômica, de regulação e políticas públicas, tecnológicas e agrossocioambientais em 
uma cadeia produtiva em análise. 

Após a análise dos Fatores Institucionais e Legais, pode-se perceber que o marco regulatório 
do biodiesel foi decisivo para o Brasil tornar-se um dos maiores produtores de biodiesel do 
mundo, pois atrelou a obrigatoriedade da mistura no diesel em todas as regiões, mesmo 
aquelas com problemas de regularidade nas matérias-primas e as de difíceis acessos. Contudo, 
existem alguns parâmetros que precisam ser revistos na sua essência, tais como: formato dos 
leilões, de forma que todas as usinas possam vender biodiesel; reformatação do selo 
combustível social, no que diz respeito, aos percentuais de compra das usinas em cada região 
e um novo formato que contemple a região Nordeste; a exclusão do efeito multiplicador, a 
isenção completa dos impostos federais para a região Nordeste para todas as oleaginosas e 
matérias-primas; entre outras. 

No tocante à existência de políticas públicas que apoiem o desenvolvimento das atividades 
produtivas, como o crédito, assistência técnica, apoio à capacitação de atores da cadeia 
produtiva, entre outras, é um fator que interfere no comportamento dos agricultores 
familiares. Foi observado também que nas regiões pesquisada não existe uma “cultura” de 
acesso às políticas públicas criadas e muito menos são conhecidas pelo público. A existências 
de muitas delas estão somente no papel no estado da Bahia, todas desarticuladas com o PPA e 
que geram desconfiança e descrença em todos os elos da cadeia produtiva. 

Outros aspectos ligados às políticas públicas que os agricultores poderiam ser beneficiados 
em seu contexto, mas por circunstâncias de forças externas, foram praticamente desarticuladas 
e que impactam negativamente a competitividade deste segmento no fomento do PNPB 
foram, por exemplo, a continuidade de programas voltados à agroenergia de governos 
passados; a fragilidade o Projeto Polos nas diversas regiões do estado; a incompetência de 
fomento as novas cooperativas, bem como a incapacidade de gerenciamento de cooperativas 
atrelado a forte presença de movimento sindical e político; e o desmantelamento dos serviços 
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de assistência e extensão rural no estado; a falta de planejamento das instituições na execução 
das políticas públicas e na alocação dos recursos públicos; entre outras. 

Observou-se também uma diversidade de organizações e instituições que, de forma direta ou 
indireta, têm contribuído em diferentes maneiras para o fortalecimento e competitividade da 
cadeia produtiva do biodiesel, mas de forma isolada. Pode se afirmar que o desenvolvimento 
de ações conjuntas não é prioridade nas ações dos diversos programas no estado, pois cada 
secretaria quer tocar o seu próprio programa, isto afeta as diversas oportunidades potenciais 
econômicas e sociais que podem ser construídas em conjunto e consequentemente, afeta a 
competitividade das cadeias produtivas envolvidas. 

No fator Econômico e de Infra-estrutura percebeu-se que as variáveis macroeconômicas pode 
impactar negativamente e positivamente a depender das turbulências dos mercados 
financeiros. Por exemplos, se ocorrer um aumento nos preços do biodiesel poderá gerar um 
aumento na inflação; se as taxas de juros estiverem muito elevadas implicará em um menor 
nível de financiamento; se diminuir o crédito agrícola, consequentemente diminuirá a 
produção de oleaginosas de modo geral, se houver uma forte desvalorização cambial vai 
favorecer um elo da cadeia em detrimento da outra. Enfim, quaisquer mudanças nas variáveis 
macroeconômicas vão afetar a cadeia produtiva do biodiesel no país, inclusive no estado da 
Bahia.  

Os pontos sobre Lei Kandir, as tributações federais e estaduais precisam ser revisados e 
reformulados na sua essência.  Como reflexão pode-se perceber que a Lei Kandir incentiva a 
exportação de grãos, ao invés de incentivar a agregação de valor das oleaginosas; os impostos 
federais PIS/CONFINS devem ser revistos, pois o que se apresenta no momento para a região 
Nordeste não é condição suficiente para a implantação de novos negócios em biodiesel; o 
ICMS, no estado da Bahia, atrelado ao Programa Desenvolve, também não é satisfatório, pois 
os índices atuais não são competitivos com relação ao outros estados, haja vista que as regiões 
mais desenvolvidas estão se empregando índices em torno de 1 a 3%.    

No tocante os outros pontos econômicos podem afirmar que: i) existência de disponibilidade 
de terras para as culturas da palma, mamona e soja, porém, esbarra de diversos gargalos 
ambientais, econômicos, tecnológicos e culturais; ii) a insuficiência da cadeia produtiva da 
palma e da mamona com relação a oferta destas oleaginosas para atender as usinas no que diz 
respeito a quantidade que devem ser comercializadas para o requisito do Selo Combustível 
Social no estado, além que não conseguir atender a demanda do mercado de alimentos e 
ricinoquímica; iii) a produtividade média registrada encontra-se em patamares mediana há 
décadas; iv) o custo de produção é muito elevado em relação ao nível dos preços das 
oleaginosas e óleos vegetais praticados no mercados; v) o preço do biodiesel nos leilões não 
refletem a realidade, pois os preços dos óleos vegetais estão iguais ou acima dos preços 
praticados nos leilões; vi) a presença dos atravessadores na comercialização está 
possibilitando um desajuste nos preços das matérias-primas e as quebras de contratos com 
agricultores familiares e cooperativas se tornaram uma constante na contratualização com as 
usinas instaladas na Bahia; vii) os grandes players do agronegócio que estão integrados na 
cadeia produtiva estão dominando o mercado de biodiesel, haja vista que usinas que já 
fecharam as portas na Bahia não eram verticalizadas; viii) a capacidade ociosa das usinas 
instaladas no estado; ix) o não atendimento da oferta de biodiesel no próprio estado em 
ralação ao percentual mínimo exigido; x) ausência de cooperativas de óleos destinadas nas 
regiões pesquisadas para a produção de óleo vegetal para o PNPB; xi) entre outros 
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Os pontos ligados à questão de infra-estrutura precisam ser melhorados e aperfeiçoados, no 
que diz respeito às condições das rodovias, disponibilidade de água, sistema de 
armazenamento e recebimento de grãos e óleo vegetal. Com relação ao mercado de máquinas 
e implementos agrícolas, pode se dizer que é um mercado nacional, uma vez que as grandes 
empresas já dominam o segmento em nível nacional. Contudo, é importante destacar que 
existe algumas especificidades regionais que podem interferir positivamente na cadeia 
produtiva, que são por exemplo, a aquisição por parte dos agricultores familiares na Batedeira 
de Mamona para a região de Irecê e os melhoramentos dos roldões para a produção do azeite 
de palma na região de Valença.  

Com relação aos Fatores Tecnológicos e de Inovação, a necessidade de Pesquisa e 
Desenvolvimento (P&D) para a adaptação das matérias-primas para a produção de biodiesel 
foi evidente para tornar o biodiesel um dos biocombustíveis mais produzidos no Brasil. 
Observou-se um aumento expressivo de grupos de pesquisa no Brasil no período de 
implementação do PNPB e consequentemente, elevação de números de trabalhos e patentes 
na área. 

O ambiente tecnológico tem contribuído de forma preponderante para a competitividade para 
a cadeia produtiva do biodiesel, contudo, pode-se afirmar que a maioria das invenções não são 
disseminadas ao público alvo, ficando apenas no artigo publicada em uma revista de renome 
ou uma patente registrada.  

No percurso das discussões pode-se perceber que o Estado da Bahia apresenta grande 
potencialidade para o fomento e para a produção de oleaginosas e biodiesel, pois verifica-se, 
de uma forma geral uma boa capacidade instalada em termos de pesquisa e desenvolvimento 
em suas diversas instituições. 

Vale ressaltar que apesar do aumento dos grupos de pesquisas e das instalações das 
instituições de pesquisas, o estado da Bahia precisa melhorar muito nas questões de 
tecnologia e inovação e poderá até transformar-se em um ambiente cada vez mais 
competitivo, isto se forem avaliados e ponderados alguns pontos pertinentes na cadeia. Por 
isto, torna-se necessária uma verificação mais detalhada dos aspectos tecnológicos de modo 
geral, bem como de alguns pontos específicos do próprio estado. Pode-se citar de forma 
sucinta o que foi diagnosticado neste fator: 

i) aprofundar nas pesquisas de novas rotas tecnológicas mais eficientes, em função da 
difícil purificação do biodiesel e a geração de efluente;  

ii) existência de um baixo nível de investimentos em recursos financeiros e de capital 
humano na busca de melhorias nas rotas tecnologias; 

iii) falta agregação de valor nos co-produtos das oleaginosas pesquisadas; 
iv) forte carência em tecnologia de extração do óleo de palma (tanto mecânica, quanto 

química); 
v) instabilidade na especificação do biodiesel estabelecida pela ANP, o que causa 

problemas de gestão, técnicos e operacionais; 
vi) a fraca interação universidade-empresa-cooperativa no estado da Bahia. 
vii) dificuldades na adoção e uso de novas tecnologias (tanto de produção agrícola como 

de gestão) 
viii) a lentidão da difusão das tecnologias, pois não consegue alcançar o seu público alvo; 
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ix) resistência dos agricultores com relação à mudança tecnológica e a maioria não 
aceitam a incorporação de novas tecnologias e se posicionam em relação às novas 
tecnologias com desconfiança e aversão;  

x) baixo uso de tecnologias por parte das cooperativas e dos agricultores; 
xi) A escassez de tecnologias práticas e de fácil acesso aos agricultores familiares, devido 

as suas necessidades e capacidade de financiamento; 
xii) desconhecimento dos atores da existências das instituições de fomento e pesquisa; 
xiii) as empresas não tem o hábito de utilizar uma parcela do faturamento da empresa para 

investir em P&D; 
xiv) os aportes federais na área de pesquisa foram sofrendo descontinuidade ao longo do 

PNPB, bem como os aportes de fundações estaduais de fomento à pesquisa são cada 
vez mais esporádicos e não sistematizados. 

xv) a falta de difusão do desenvolvimento de novos sistemas de produção envolvendo o 
consorcio de oleaginosas e alimentos (ex. soja e mamona);  

xvi) o falta de subsídio para a aquisição de máquinas de beneficiamento da mamona para a 
pequena produção; 

xvii) falta de capacitação tecnológica voltadas para aumento da produtividade da palma e o 
melhor reaproveitamento dos co-produtos da palma,  

xviii) escassez de banco de sementes certificadas. 
xix) Entre outros. 

 

Observa-se que os desafios na área de ciência e tecnologia são muito grandes e os novos 
rumos possam buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento da cadeia produtiva do biodiesel 
com agregação de valor em todas as suas etapas. 

No tocante ao Fator Empresarial pode-se perceber que os atores de cadeia produtiva estão 
desatualizados e muitos não sabem realmente o que significa a palavra gestão. Os pontos 
discutidos foram bastante oportunos, pois foi constatado que o estado da Bahia existe usinas 
que fecharam as portas, outras em situação de déficit financeiro e outras totalmente 
paralisadas. Na outra ponta, têm-se um agricultor familiar que se preocupa mais com questões 
operacionais aos tratos culturais do que com a gestão da sua propriedade; as cooperativas que 
se apresenta sem nenhuma capacitação técnica e os gestores exercem alguma influência de 
partidos políticos e sindicatos; e as usinas de óleos vegetais, que também carecem de 
capacitação na área administrativa, pois desconhece de muitos aspectos ligados ao sistema de 
produção e controle. 

Na pesquisa foram diagnosticados alguns elementos para reflexão dos atores envolvidos na 
cadeia produtiva do biodiesel, para que possam melhorar os sistemas que já existem ou 
implementá-los, haja vista que todos devem melhor a sua performance na área de gestão para 
serem mais competitivos. Os pontos mais importantes, para o foco desta pesquisa foram: 

i) os agricultores familiares não sabem e não fazem planejamento de médio e longo prazo, 
limitando-se ao cálculo do retorno do investimento de imediato; 

ii) as empresa pesquisada nem souberam dizer qual o sistema de gestão administrativo 
adotado; 

iii) as empresas desconhecem a utilização de sistema de controle da qualidade, da produção, 
da cadeia de suprimentos e do controle de custos e despesas; 
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iv) a assistência técnica prestado no estado da Bahia está em decadência, pois não tem 
prestado uma assistência técnica adequada e suficiente; 

v) as ações da ANATER,  do PEATER  e do PROATER ainda não chegaram de fato aos 
diversos elos da cadeia produtiva;  

vi) o canal de comunicação e de acesso as informações por parte dos agricultores são 
através do rádio, televisão e assistência técnica, pois o desempenho do governo na 
disseminação e na capacitação ainda não lograram êxito no estado; 

vii) baixo nível de desempenho de sindicatos e cooperativas para disseminação da 
informação; 

viii) a escassez de seminários, reuniões e fóruns permanentes para a disseminação do 
conhecimento e na capacitação dos atores da cadeia. 

 

No tocante aos Fatores Agro-sócio-ambientais, torna-se relevante ressaltar que o biodiesel 
esta cumprindo um papel importante no fortalecimento da base agro-socio-ambiental e no 
incremento da sustentabilidade da matriz energética, com geração de empregos e benefícios 
ambientais e sociais bastante moderados. 

No aspecto agronômico podem-se constatar as suas inquietações na cadeia produtiva do 
biodiesel nas regiões pesquisadas: 

i) a disseminação de sementes geneticamente melhoradas como alta produtividade 
devem ser uma das prioridades, pois o aumento da produtividade esta relacionada com 
a questão genética das oleaginosas, e, até o momento, a produtividade das oleaginosas 
pesquisadas registram os mesmos valores há décadas; 

ii) a disponibilidade e a qualidade das sementes precisam ser melhoradas, haja vista que 
as usinas e o governo estão entregando qualquer tipo de variedade e ainda fora do 
prazo para o plantio; 

iii) a falta de planejamento do governo em gerenciar a distribuição da mudas de palma 
tenera na região do Baixo Sul; 

iv) os agricultores familiares não faz uso adequado dos tratos culturas, de utilização de 
fertilizantes e defensivos e de outras práticas agrícolas, pois considerada as cultura da 
palma e da mamona como secundárias; 

v) observou-se que a região de Irecê precisa que um projeto de descompactação de solos, 
atrelado a carências de máquinas agrícolas e recursos financeiros, bem diferente da 
disponibilidade deste recursos na região oeste; 

vi) o zoneamento agrícola ainda carece de pesquisa em outras localidades, e esta atrelado 
a escassez de instrumentos pluviométricos no estado da Bahia. 

 

No tocante a um dos requisitos do PNPB que é a inclusão de agricultores familiares no PNPB 
pode afirmar que o programa está realizando esta inserção, não na proporção que o governo 
estimou na época da criação do programa. A discussão central está na interpretação e nos 
objetivos, pois na legislação brasileira um agricultor familiar na região Sul tem os mesmos 
direitos do que o agricultor da região Nordeste, portanto, não se pode negar a falta de 
inclusão. O que se pode discutir é como esta inclusão está sendo executada, pois as regiões 
que realmente precisavam ser incluídas estão sendo excluídas aos poucos do programa e, com 
o aumento do B7 e de acordo com a projeções do governo com relação a cadeia produtiva que 
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esta estrutura com agricultores familiares, o programa de inclusão social no Nordeste está 
com os dias praticamente contatos.  

No aspecto social, pode-se constatar os seguintes desarranjos no PNPB com relação a região 
Nordeste: 

i) o número de agricultores familiares vinculados ao PNPB registra quedas nos últimos 
três anos; 

ii) a renda dos agricultores familiares na região Nordeste é pior em todos os períodos 
analisados; 

iii) a região Nordeste é também a pior em termos de valores em reais adquiridos com a 
vendas de matérias-primas para a usinas oriundas pelos agricultores familiares;  

iv) o números de cooperativas vinculados ao PNPB não retrata a realidade na Bahia, 
quanto compara-se a  quantidade de agricultores familiares no estado. 

v) falta de programas sociais e ambientais das empresas e instituições para a comunidade 
do seu entorno. 

 

No aspecto ambiental podem-se constatar pontos pertinentes para a produção do biodiesel nas 
regiões pesquisadas: 

i) o balanço energético é positivo com relação aos combustíveis fosseis e com o aumento 
da mistura de biodiesel ao diesel a redução de GEE tente a ser cada vez menor; 

ii) as condições edafoclimáticas no estado da Bahia são favoráveis, embora as condições 
de clima e temperatura sejam instáveis em alguns períodos em determinadas 
localidades; 

iii) a legislação ambiente é bastante rigorosa, principalmente com relação ao 
desmatamento para cultivos de oleaginosas, caso por exemplo da palma; 

iv) o risco da monocultura em grandes áreas e consequentemente, o aparecimento de 
impactos ambientais, como por exemplo, erosão e lixiviação; 

v) alto risco do transporte de metanol por rodovias; 
vi) o tratamento de efluentes das usinas de biodiesel e das usinas de extração de óleo 

devem ser fiscalizados periodicamente; 
vii) o aprimoramento do zoneamento agroecológico de outras culturas energéticas para 

outras áreas do estado. 
 

7.2 Conclusões 

 

A presente tese concluiu que o mercado de biodiesel no Brasil apresentou um forte 
crescimento de volume físico nesta última década com matérias-primas de complexos 
agroindustriais já consolidados no país, porém, foi observado nesta pesquisa a existência de 
inúmeros entraves que impede que este biocombustível cresça cada vez mais, tornando assim, 
menos competitivo em nível nacional e internacional.  

Nessa perspectiva, foi possível perceber que a competitividade da cadeia produtiva do 
biodiesel não faz parte de um sistema de produção construída de forma individual de um 
determinado grupo ou firma, mais interdisciplinar na sua interação com diversos grupos, 
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firmas e instituições, com os seus vários elos e elementos presentes na cadeia em análise, caso 
da mamona, da palma e da soja, por exemplo. 

A principal implicação deste estudo foi observar a competitividade da cadeia de biodiesel 
após a entrada do PNPB no estado da Bahia, desde a sua existência, e como está sendo 
constituídos os sistemas de produção, bem como as atividades de pesquisa, extensão, crédito, 
capacitação, gestão, entre outros; fazem parte deste processo a contribuição e a construção do 
fortalecimento das bases de competitividades das regiões em estudo. 

Partindo-se desse princípio, resgatar algumas particularidades do desenvolvimento da cadeia 
produtiva da mamona, da palma e da soja auxiliou na compreensão da competitividade do 
biodiesel no estado, principalmente para a fixação das usinas, e pela possibilidade de 
melhorias das condições socioeconômicas dos agricultores familiares. 

Observa-se que o estado da Bahia, apesar de apresentar condições edafoclimáticos das 
oleaginosas para o fomento do PNPB, as cadeias produtivas da palma e da mamona não estão 
respondendo em termos de volumes físicos para as usinas em detrimentos de questões 
econômicas, agronomias, tecnológicas, culturais e sociais.  

Na pesquisa, pode-se perceber que há espaço para os agricultores familiares na produção de 
commodities energéticas e que esses podem ser competitivos, mesmo sendo relativamente 
pequenos em relação aos padrões, cada vez mais dominantes no agronegócio brasileiro, como 
é o caso da agricultura familiar produtora de mamona e da palma. No entanto, isso requer um 
conjunto de condições para o desenvolvimento das atividades produtivas e ademais, que haja 
sinergia entre os diversos elos e as instituições.  

No que diz respeito à produção de biodiesel no estado, pode-se afirmar que há um 
descompasso no preço de oleaginosas praticadas no estado com o preço do biodiesel nos 
leilões, pois praticamente não se observa margem de lucro. Atualmente, a viabilização da 
produção de biodiesel no estado está sendo atendida por uma empresa estatal que gera 
milhões de reais de prejuízo a cada ano e por uma usina do agronegócio da soja, que é mais 
uma esmagadora do que uma usina de biodiesel. Dentro dessa lógica, essas duas usinas se 
apresentam como uma incógnita devido as suas situações e às suas sinergias existentes entre 
as atividades desenvolvidas no segmento do agronegócio soja e das atividades pecuárias 
(como sebo bovino) que fornecem, em partes, insumos de produção para as suas operações. O 
estado da Bahia precisa repensar como as diversas complementaridades possam contribuir 
para a redução dos custos de produção do biodiesel, aumento da produção de oleaginosas, o 
nível de sistema de gestão e muitos outros pontos elencados neste trabalho, para que possa de 
fato, melhorar cada vez mais, o seu nível de competitividade. 

Por outro lado, precisa rever também como aumentar a produção agrícola da mamona no 
semiárido, com as suas diversidades climáticas, e da palma na mata-altântica, sem agredir o 
meio ambiente. Vale ressaltar ainda que as políticas de financiamento de investimentos, de 
crédito de custeio, de aquisição de tecnologia, de assistência técnica e outras políticas sempre 
tiveram, e continuaram tendo, papel importante para a construção da competitividade de 
qualquer cadeia produtiva. Porém, essas políticas não estão sendo viabilizadas no estado da 
Bahia, e não se observa a transferência efetiva das inovações tecnológicas para os pequenos 
produtores, contribuindo, assim, para diminuir, cada vez mais, o seu nível de competitividade 
com as demais regiões do país. 
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Contudo, vale ressaltar que não basta a existência de marco regulatório e de políticas públicas 
para o fomento da produção agrícola, é preciso ter um programa mais amplo e que o produtor 
seja capaz de acessar tais políticas. Precisa-se de uma reformatação do marco regulatório para 
o biodiesel, sobretudo, analisando-se as questões pertinentes da região nordestina, além da 
criação de uma rede de cooperação institucional (assistência técnica, insumos de produção, 
pesquisa, capacitação e comercialização) ligada direta ou indiretamente à agricultura familiar, 
de modo que possa contribuir para a competitividade da cadeia do biodiesel.  

Na atualidade, 99% do biodiesel nacional é produzido por usinas detentoras do selo 
combustível social. Entretanto, os dados apresentados mostram que o SCS teve seus 
propósitos desvirtuados, pois não estão atingindo os agricultores familiares da região 
Nordeste, em especial, os do estado da Bahia. 

Além do mais, a nova distribuição percentual para a aquisição de matéria-prima para atender 
o B7 está favorável à região Sul e o aumento da meta de inserção de agricultores familiares 
nas regiões conforme planejado no PPA (2012-2015) mostram que o PNPB voltou-se para 
atender à demanda dos produtores de biodiesel em detrimento dos objetivos sociais de 
inclusão e geração de renda das áreas mais carentes do Brasil. Logo, a meta social do PNPB 
para a região Nordeste fracassou. 

No intuito de fortalecer e melhorar a competitividade da cadeia produtiva do biodiesel com 
mais inclusão de agicultores familiares foi proposto nesta tese várias ações estratégicas e 
proposições. Contudo, será necessária uma nova reconfiguração do programa para ajudar a 
fixar as usinas do estado já instaladas e apoiar as que estão paradas, bem como amparar os 
agricultores familiares baianos e de outras regiões carentes do Brasil a superar: baixa 
organização produtiva, baixo nível tecnológico e de mecanização, assistência técnica 
deficiente e baixa produtividade. 

A crença de que o PNPB se tornará a salvação dos milagres dos agricultores familiares ainda 
é uma utopia, haja vista que os resultados apresentados no estado da Bahia não foram 
positivos e, dessa forma, a economia das regiões pesquisadas continua, e continuara, com os 
mesmos gargalos apresentados nesta pesquisa durante vários anos.  

 

7.3 Trabalhos Futuros 

 

Deve-se ressaltar que, devido à abrangência e à complexidade do tema, fizeram-se necessárias 
várias simplificações como, por exemplo, nas abordagens dos fatores tecnológicos e 
empresarial. Por essa razão, este trabalho buscou abordar uma parte de todo o problema, para 
propor uma parte da solução. De tais limitações, surgem sugestões para o desenvolvimento de 
estudos futuros, a fim de complementar e obter novas conclusões acerca do tema, como: 

a) Um maior aprofundamento nas questões dos fatores tecnológicos e empresarial; 
b) Avaliar o nível de competitividade de outras matérias-primas para a produção do 

biodiesel, entre elas: o sebo bovino, a gordura suína, o algodão, o amendoim, o 
pinhão-manso, óleos de gorduras residuais (OGR), entre outros. 

c) Administração do fluxo financeiro dentro da cadeia produtiva e a sua interface com o 
setor financeiro; 
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d) Administração do fluxo físico, do suprimento à planta agrícola até a distribuição do 
biodiesel e subprodutos; 

e) Pesquisas para o melhoramento genético de novas cultivares. 
f) Pesquisa sobre as cadeias de suprimentos em seus diferentes elos. 

 

Por fim, segue-se a reflexão sobre o atual programa: “Será que o biodiesel nasceu no Brasil 
somente para uma complementação energética, e não propriamente para uma solução social e 
ambiental?” 
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ANEXO 1 

 

UMA ANÁLISE INSTITUCIONAL NO QUADRO REGULATÓRIO DO 
BIODIESEL NO BRASIL À LUZ DA TEORIA DOS CUSTOS DE 

TRANSAÇÃO36 
 

 
Resumo 
Os biocombustíveis estão cada vez mais se destacando no cenário internacional e neste 
contexto, insere-se o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) no Brasil 
que foi implantado para minimização das questões ambientais, econômicos e principalmente, 
a social. Esta pesquisa tem como embasamento teórico da Nova Economia Institucional e da 
Economia dos Custos de Transação (ECT). Este trabalho tem como objetivo compreender as 
respostas aos elementos ligados ao quadro regulatório do biodiesel no Brasil (concessão de 
subsídios tributários, selo combustível social e leilões), à luz das variáveis institucionais da 
ECT (atributos das transações e pressupostos comportamentais). Neste trabalho, adotam-se 
procedimentos descritivo, qualitativos e exploratórios, incluindo investigação documental e 
bibliográfica. A pesquisa apontou que o marco regulatório do biodiesel direcionou a sua 
estrutura e a comercialização, através de forte influência das pressões institucionais, por 
intermédio das leis, normas e regras, deliberadas pelo governo. Nas transações, foi possível 
identificar elementos do oportunismo, das incertezas, da freqüência, das transações e da 
racionalidade limitada, que são suavizados pelo tipo de negociações regidas dentro do PNPB. 
  
Palavras chave: Biodiesel, PNPB, Custos de Transação, Brasil 
 
 
Abstract  
 
Biofuels are increasingly highlighting the international scene and in this context , is part of the 
National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB) in Brazil which was deployed 
to minimize the environmental, economic and especially social issues. This research has the 
theoretical foundation of the New Institutional Economics and Transaction Cost Economics 
(ECT). This study aims to understand the answers to the elements linked to the regulatory 
framework of biodiesel in Brazil (grant tax subsidies , Social Fuel Seal and auctions) in the 
light of the institutional variables of ECT (transaction attributes and behavioral assumptions). 
In this work, we adopt a descriptive, exploratory and qualitative, including documentary and 
bibliographic research procedures. The survey pointed out that the regulatory framework of 
biodiesel directed its structure and marketing through strong influence of institutional 
pressures, through the laws, rules and regulations, deliberate government. In transactions, it 
was possible to identify elements of opportunism, uncertainty, frequency, transactions and 
bounded rationality, which are smoothed governed by the type of negotiations within the 
PNPB. 
 
Keywords: Biodiesel, PNPB, Transaction Costs, Brazil 
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1 Introdução 

 

Estudos relatando a utilização de fontes renováveis têm sido incentivados nos últimos anos, 
com destaque para o biodiesel, motivado pela oscilação do preço do petróleo, bem como pelas 
preocupações sobre as mudanças climáticas, sociais e ambientais (TORRES et al., 2006; 
SOUZA; SEABRA, 2013). 

No século XX, as energias fósseis, em especial o petróleo, formaram a principal pilastra da 
oferta de energia mundial primária, pela sua abundância e capazes de várias aplicações. Os 
pontos pautados ao aquecimento global e a inquietação mundial em volta da problemática 
ambiental colocam a questão energética na agenda política mundial. De um lado, os custos do 
petróleo, e dos vários combustíveis fósseis, têm apresentado acréscimo, principalmente diante 
das especulações em volta da escassez das reservas petrolíferas. Por outro, as reservas de 
petróleo no mundo é desigual, agrupando-se principalmente no Oriente Médio, cujo espaço 
geopolítico é bastante incerto (DERMIBAS, 2009; SILVA JR, 2013). 

Outros efeitos inesperados estão pautados na impossibilidade de antecipar os comportamentos 
dos diferentes atores envolvidos e no grau de imprevisibilidade das interações humanas. Tal 
fato também esta sendo analisado com os atores envolvidos no PNPB, como por exemplo, a 
transação da usina de biodiesel com os agricultores familiares. O Programa Nacional de 
Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) no Brasil depara como um modelo inovador no setor 
energético, pois é a primeira tentativa de fato, por pressão governamental, que definiu que um 
de seus pilares será a inclusão de agricultores familiares na sua cadeia de negócios energéticos 
(TÁVORA, 2012, BERGMANN et al., 2013). 

De modo generalizado, a formulação e a implementação de políticas públicas para qualquer 
setor são procedimentos de constituição social e de intercâmbio conflituoso de diferentes 
grupos sociais com o Estado. Quando se concretizam em regras e normas formais ou 
informais, esses procedimentos são chamados de instituições. São as instituições que 
condicionam as políticas públicas, seja por meio de instituições formais e informais e do 
“jogo político”, seja por certa dependência de caminho37 ou ainda padrões culturais 
estabelecidos. As essências das regras e das normas proporcionam estímulo que orientam os 
comportamentos dos atores e a dinâmica de suas interações, influenciando seus resultados ou 
até mesmo as políticas públicas. Deste modo, as instituições não só consolidam os padrões de 
interações como estabelecem a possibilidade de evento de ação pública e coletiva. Observa-se 
que o mercado de biodiesel no Brasil nos últimos anos está sendo conduzido por diversas 
políticas públicas com fortes inferências políticas via pressão institucional. 

O Governo Federal cria o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) e 
introduziu o biocombustível na matriz energética brasileira. A partir da Lei nº 11.097/05 
(BRASIL, 2005), se estabeleceu uma trajetória de aumentos do uso comercial do biodiesel no 
Brasil. O marco regulatório foi elaborado de tal maneira que pudesse contemplar a 
diversidade de matérias-primas no território brasileiro, as rotas tecnológicas, a garantia de 
suprimento e qualidade, agregada a uma política de inclusão social por meio da geração de 
emprego e renda.  

                                                
37 Denominado também de path dependence, em inglês. 
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O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) estipulou a meta de adição de 5% de 
biodiesel no diesel a partir de 2010.  Com a mistura B5, a produção de biodiesel subiu para 
2,9 bilhões de litros em 2013 (ANP, 2014a), reforçando a posição do País na liderança 
mundial em energias renováveis em escala comercial. Essa mistura B5 ajudará o País a 
reduzir a importação de diesel petróleo. Sob o aspecto social, a ampliação do uso do biodiesel 
aumentará a geração de emprego e renda, com um caráter social voltado para a inclusão da 
agricultura familiar (WATABABE et al., 2012, CÉSAR; BATALHA, 2013). 

Uma vez ratificada a lei do biodiesel, deu-se o início a sua implementação. Inicialmente havia 
um alto grau de incertezas quanto ao andamento efetivo do programa, tendo em vista as 
inovações organizacionais e principalmente institucionais. Com implicação, o agrupamento 
num mesmo campo de ação pública de atores sociais tão afastados do ponto de vista dos 
interesses, das suas rotinas, dos seus valores e em especial da cultura organizacional, como 
exemplo temos empresas petrolífera negociando diretamente com agricultores familiares, 
cooperativas e até mesmo com movimentos sociais. A junção desses mundos diferentes em 
muitos fatores e de diferentes fontes de problemas potenciais, forçando os atores envolvidos 
no PNPB a realizarem um processo enorme de ajustes mútuos (LEITE et al., 2013). 

Diante deste contexto, este trabalho tem como objetivo compreender as respostas aos 
elementos ligados ao quadro regulatório do biodiesel no Brasil (concessão de subsídios para a 
cadeia, selo combustível social e leilões), à luz das variáveis institucionais da ECT (atributos 
das transações e pressupostos comportamentais). 

Com relação ao ponto de vista teórico, será abordado a Nova Economia Institucional (NEI), 
que é considerada a mais utilizada para o estudo das organizações, mas especificamente na 
vertente do ambiente institucional (leis, tradições e normas) e em seguida uma 
contextualização sobre Economia dos Custos de Transação (ECT), tendo como foco as 
abordagens dos pressupostos comportamentais (oportunismo, racionalidade limitada e 
pressões institucionais), bem como pelas características transacionais (incerteza, freqüência e 
especificidade dos ativos), sempre ajustados na relação direta aos diversos arranjos 
contratuais. 

 

2 Instituições e Economia dos Custos de Transação (ECT) 

 

As economias mundiais e brasileira têm proporcionado inúmeras mudanças nas questões 
econômicas, administrativas, políticas, sociais e ambientais. As instituições fazem parte desta 
ordem mundial de mudanças. Em torno do contexto da globalização as instituições necessitam 
de ações ágeis e respostas com o máximo de rapidez e, portanto, um elevado nível de 
especialização, de constantes adaptações e coordenação na administração da produção.  

O objetivo deste tópico é mostrar o arcabouço teórico da Teoria Institucional e da Economia 
dos Custos de Transação (ECT) que sustentam este trabalho. Foi criado pelo governo 
brasileiro um quadro institucional para regular e assegurar o uso e produção do biodiesel no 
país. Este marco influenciou a estrutura, a ações e a organização da cadeia do biodiesel. É 
possível analisar, sob a luz da Teoria Institucional, o processo de ajuste das organizações ao 
ambiente, compreendendo o seu processo de estruturação. Assim esta teoria ajuda a 
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compreender o entendimento das respostas do mercado do biodiesel às pressões institucionais 
do governo brasileiro.  

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) é o órgão regulador 
do biodiesel no Pais, e atua conjuntamente com outras entidades governamentais adotando 
medidas para alavancar o mercado de biodiesel brasileiro. O grande desafio das diversas 
instituições é conseguir equilibrar o trade-off38 entre os interesses dos consumidores e dos 
investidores privados. De acordo com Possas et al. (1997) “[...] o objetivo central da 
regulação de atividades econômicas não é promover a concorrência como um fim em si 
mesmo, mas aumentar o nível de eficiência econômica dos mercados correspondentes”. Para 
atingir os diversos desafios é preciso de um marco regulatório com autonomia, respeitando o 
interesse público e bem estar da sociedade (BARRIONUEVO FILHO; LUCINDA, 2004).  

Segundo Farina (2000) o ambiente institucional é composto pelo sistema legal, pelas 
regulamentações, pelo sistema político, pelas tradições, pelos costumes, pelas políticas 
macroeconômicas e pelas políticas setoriais e governamentais. O principal aporte da corrente 
ambiente institucional é o estabelecimento da relação entre as instituições e o 
desenvolvimento econômico.  

Instituições são estruturas sociais que têm certa mobilidade, por serem influenciadas pelo 
ambiente. Existem elementos regulativos, culturais e normativos que as legitimam e estão 
associadas às diversas atividades e aos recursos produtivos das empresas COASE (1937), 
NELSON (1995), HODGSON (1993), SAMUELS (1995), NORTH (1991; 1993), 
WILLIAMSON (1981; 1985). 

Instituições e organizações são os principais assuntos discutidos pelos trabalhos de Douglas 
North (1993), com relação à reverência do ambiente institucional. Conforme o autor, 
instituições são as regras da interação humana que, reunida aos mecanismos de controle, 
restringem e estruturam as relações humanas. Quando ancoradas por legislações e estatutos, 
são apreciados como formais; e quando relacionadas apenas com códigos de conduta e 
comportamento, são conhecidas como regras informais. É por meio dessas restrições que as 
incertezas são reduzidas, oferecendo na maioria dos casos, oportunidades às organizações.  

As instituições reguladoras trazem como base as regras de regulação, tais como, as leis e as 
normas, neste caso os agentes institucionais impõem sanções e se utilizam destas a fim de 
fazer com que as regras definidas sejam cumpridas. São esses mecanismos de regulação que 
formam o alicerce para as organizações, para as ações da indústria, além de garantirem a 
estabilidade e a ordem na sociedade (YIU; MAKINO, 2002). Tendo como prerrogativa que o 
governo é o agente institucional representativo, parte constituinte das pressões institucionais, 
algumas variáveis são levadas em consideração, tais como: a influência e intervenção do 
estado sob as atividades da organização, o quadro legal, as políticas fiscais e o programa do 
governo. Isto que dizer que, serão ponderados os fatores que definem as naturezas da pressão 
para distinguir e compreender melhor as respostas do mercado frente ao quadro regulatório do 
biodiesel criado pelo governo brasileiro. 

                                                
38 Trade-off ou tradeoff é uma expressão que define uma situação em que há conflito de escolha. Ele se 
caracteriza em uma ação econômica que visa à resolução de problema mas acarreta outro, obrigando uma 
escolha. Ocorre quando se abre mão de algum bem ou serviço distinto para se obter outro bem ou serviço 
distinto. 
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Segundo Scott (2001), o governo é um dos agentes institucionais identificados. Os programas 
governamentais e as políticas são instituídos como serviços e produtos aptos de reproduzir a 
realidade, isto é, representar o que a instituição almeja. Os governos dos diferentes níveis, por 
meio dos seus poderes, autorizam e validam políticas e estruturas que as organizações 
presentes no meio público deverão seguir para pertencerem ao campo organizacional. 
Instituem pressões institucionais que agem sobre as organizações, via legislações, medidas 
provisórias, regulamentos, planos de governos e programas, podendo se empregar de sanções 
ou incentivos para garantir a adesão delas. 

As organizações de que se deparam sob o regime legal, econômico e tributário definitivos 
pelo governo, devem adotar este quadro institucional para poder operar e continuar no 
mercado e se legitimar. A concordância com este quadro traz implicações diversas, podendo 
ser representadas por multas, perda de incentivos, penas legais, direitos ou a perda da 
autorização de atuar no mercado.  

A submissão das organizações subordinadas a uma estrutura do governo, não ocorre de forma 
espontânea, mas sim a partir da intenção de se obter atenção e aprovação dos agentes 
autorizados para garantir a conquista dos seus objetivos. A concordância e as respostas às 
pressões institucionais governamentais estão ligadas ao grau de dependência que a 
organização tem com o governo. Então, o ambiente institucional e regulatório deliberados 
pelo governo, assim como as pressões institucionais, são intensamente influenciados pelas 
determinações e atitudes do mesmo. 

Segundo Scott (2001) a investigação da institucionalização decorre de três pilares, que 
baseiam-se nas relações entre as instituições e as organizações, que são: o regulativo, o 
normativo e o cognitivo. O primeiro, esta relacionado a um comportamento restritivo e 
controlador, com base na criação de regras, normas e no monitoramento para garantir o seu 
cumprimento, bem como na aplicação de sanções e punições para aqueles que não cumprem 
as regras e as recompensas e os incentivos para aqueles que se seguem. O segundo está 
relacionado com os valores, as crenças e as normas sociais aceitas e compartilhadas pelo 
grupo e são internalizadas e impostos pelos membros. O último tem como base um quadro de 
significados levantados pelos membros pertencentes a ela e refere-se aos fatores simbólicos 
da ação que são resultado da interpretação do ambiente pela organização.  

No tocante aos custos de transação pode se dizer que se referem aos custos que um agente 
incorre para fazer funcionar o sistema econômico, isto é, o custo que se tem por ir até o 
mercado. O custo de transação abrange uma abundância de custos que normalmente não são 
avaliados em uma análise econômica tradicional, podendo incluir o custo de informação e 
pesquisa, de decisão e de barganha, de monitoramente e coerção, de risco e de espera ou de 
retalhar ou contratar um intermediário. 

A ECT é uma das ramificações da Nova Economia Institucional (NEI) que é uma vertente da 
economia que busca analisar os custos de produção, aceitando que existem custos associados 
às transações econômicas. Para Williamson (1981), esta centrada no nível das instituições de 
governança, tendo a transação como unidade de análise e a governança como meio de 
modelar, reduzir os conflitos entre os agentes econômicos. As negociações dos direitos de 
propriedades devem ser caracterizadas como transação, sendo que esta incide na transferência 
de bens ou serviços por meio de uma interface tecnológica distinta. 
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As transações no mercado são orientadas pelo mecanismo de preço, aceitando a existência da 
“mão invisível" que guia as ações dos agentes econômicos, com o pressuposto de que todas as 
informações necessárias para que a decisão seja adotada estejam disponíveis. Nesta direção, 
destaca a importância da coordenação e da existência dos mecanismos de contrato, dado que o 
sistema de preço não é completo e nem todas as informações estão igualmente disponíveis 
para os agentes econômicos, ocorrendo então às falhas no mercado.  

De maneira geral, a finalidade das empresas e das propriedades agrícolas, ou seja, da cadeia 
produtiva, é a busca da diminuição dos custos de transação, estando contidos, nestes, todos os 
custos necessários para alavancar o sistema econômico. Estas transações são desempenhadas 
entre agentes econômicos, seja para permutar serviços ou trocar bens. Após a realização das 
trocas, os agentes engajam-se em transações, as quais se distinguem por três peculiaridades 
básicas de acordo Williamson (1985):  

a) Freqüência: está relacionada à repetição de um mesmo tipo de transação, ou seja, está 
pautada no número de vezes que dois agentes realizam certas transações, as quais podem 
acontecer uma única vez, ou se reproduzir dentro de uma certa periodicidade. A 
freqüência das transações afeta os custos de negociar, elaborar e monitorar contratos, 
nesta perspectiva, a reputação e a confiança são cruciais, pois evitam que um dos agentes 
rompa o contrato por comportamento oportunístico; 

b) Incerteza: é a característica da transação que possui os efeitos menos conhecidos em seus 
custos, pois está atrelada a fatos ou efeitos não previsíveis. É uma característica que pode 
levar ao rompimento de um contrato de forma não oportunística. Aparentemente, quanto 
maior a incerteza, maior o custo de transação, em virtude de uma maior necessidade de 
salvaguardas nos contratos; 

c) Especificidade dos ativos: é a perda de valor dos ativos envolvidos em uma determinada 
transação, quando a mesma não se concretizar. Coloca-se em risco o investimento feito, 
caso a transação não seja realizada, pelo simples fato de o uso alternativo desse 
investimento ser baixo ou não existir. Pode-se afirmar que quanto maior a especificidade 
dos ativos envolvidos em determinada transação, maior será a perda de valor, devido à 
complexidade dos contratos ou uma ação oportunista por parte do outro agente, o que 
acarreta maiores custos de transação. 

 

Resumidamente, as transações são caracterizadas pela freqüência, incerteza e especificidade 
dos ativos. Estas características decidem a forma da contratação. A repetitividade da transação 
admite a criação de reputação, já a reputação, impondo um valor de comportamento não-
oportunístico dos agentes, permite reduzir as salvaguardas contratuais e a redução dos custos 
de preparação e monitoramento dos contratos. A incerteza pode gerar a anulação contratual 
não oportunístico devido ao aparecimento de custos transacionais inesperados. Quanto mais 
específicos forem os ativos, maior será o problema para a empresa no encontro de um novo 
uso alternativo para ele, se o contrato for desfeito, maior será também o risco de perda do 
valor dos ativos envolvidos na transação, logo, serão indispensáveis salvaguardas para 
viabilizar a transação envolvida. 

De acordo com Williamson (1985) para entender o fenômeno das transações, a teoria da ECT, 
busca verificar algumas características dos agentes envolvidos entre eles, a racionalidade 
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limitada, o oportunismo e as pressões institucionais. A primeira esta relacionado à 
complexidade do ambiente que rodeia a decisão dos agentes. A segunda esta ligada ao agir 
oportunisticamente, desfazendo contratos. Estas duas características atrapalham a formatação 
dos contratos, surgindo à necessidade de um novo formato mais sofisticado de governança. 
Por último, esta relacionada ao quadro institucional delineado pelo governo.  

Em outras palavras, a racionalidade limitada pressupõe que os agentes desejam ser racionais, 
mas só conseguem sê-lo parcialmente. A barreira aparece da complicação do ambiente que 
cerca as decisões dos mesmos, fazendo com que eles não cheguem a racionalidade plena, bem 
como dos limites cognitivos do ser humano. Em suma, o ser humano tem racionalidade limita, 
por causa de receber, processar e guardar informações. Mesmo que almeje agir racionalmente, 
o processo decisório se dará sempre em condições de incerteza, por mais que se possa contar 
com todos os dados disponíveis para apoiar a decisão (SIMON, 1997). 

O oportunismo perpassa no reconhecimento de que os agentes buscam o auto-interesses e 
podem interromper os contratos já firmados a fim de apropriar-se dos ganhos associados 
àquela transação, utilizando-se de má-fé, e pode ser encontrado ex ante, antes da transação, ou 
ex-post, depois da transação. Já, as pressões institucionais são resultados das implicações de 
um contexto político, social, legal e econômico. 

 

3 Considerações sobre o setor de biodiesel no Brasil e seu marco regulatório  

 

3.1 Aspectos Gerais do Mercado de Biodiesel 

 

O biodiesel é considerado um biocombustível oriundo da biomassa para a utilização em 
motores a combustão interna com ignição por compressão, que pode ser produzido através de 
gorduras de origem animal, óleos vegetais e até mesmo óleos e gorduras residuais. O Brasil 
possui uma grande variedade de oleaginosas com possibilidade de extração de óleos para a 
produção de biodiesel. Entre elas: soja, dendê, girassol, mamona, babaçu, canola, algodão, 
amendoim e pinhão manso (SILVA, 2008; GARRETT et al., 2013).   

Desde 2005, através da Lei nº 11.097/2005, o Brasil está investindo fortemente no PNPB para 
aproveitar o potencial desse biocombustível. Passado quase uma década desde o início do 
programa, o país possui um mercado consolidado, capacidade instalada de produção de 7.504 
mil m³/ano, dados finais de 2013, e firmando em 3º maior produtor de biodiesel mundo 
(MME, 2014).  

Quanto à capacidade instalada das usinas, atualmente ela é superior à necessidade da 
demanda, levando a ociosidade da indústria a ficou em torno de 61% em 2013, conforme 
ilustrada na Figura 1 abaixo, o que pode se agravar com as autorizações para construções de 
novas usinas, bem como, com o aumento da capacidade das usinas que estão em operação. 
Em fevereiro de 2013, havia 57 unidades aptas a operar comercialmente, sendo 45 unidades 
possuidoras do Selo Combustível Social (MME, 2014). 
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Figura 1 – Produção de Biodiesel no Brasil (2005 a 2013) 

 

Fonte: MME (2014) 
 

Observa-se que de 2005 a 2013 houve crescimento na produção de biodiesel, em virtude da 
obrigatoriedade da regulamentação imposta no país.  Nos últimos três anos (2010-2013), a 
média foi de 2,7 bilhões de litros/ano, haja vista que esta expansão da produção industrial foi 
mais expressiva e em seus cinco primeiros anos. A produção regional em 
2013 apresentou a seguinte distribuição:Centro-Oeste (41%), Sul (33%), Sudeste (13%), 
Nordeste (12%) e Norte (1%) (ANP, 2014a) 

Com relação a matérias-primas utilizadas para a produção de biodiesel, entre o período de 
2008 a 2013, a soja obteve uma média de 76%, seguido da gordura bovina (16%), algodão 
(4%), e outras matérias-primas (4%) (MME, 2014). 

 

3.2 Subsídios do Setor de Biodiesel 

 

As políticas públicas e a estrutura legal instituída pelo governo para impulsionar a procura e a 
produção de biodiesel entusiasmam a maneira como o mercado de biodiesel se estabeleceu no 
Brasil. O modo como os tributos são cobrados, é um exemplo de como as regulamentações do 
Governo Federal atuam sobre a constituição da cadeia produtiva do biodiesel. Conforme 
Tabela 1, pode-se notar que, para a usina de biodiesel ganhar a redução da alíquota dos 
tributos federais (PIS39/PASEP40 e CONFINS41), necessitará adquirir matéria-prima dos 
agricultores familiares, fazendo com que este ator seja parte desta cadeia. No total são 4 
(quatro) casos, sendo que o Caso 4 isenta 100% de impostos federais para usinas que 
adquirem matéria-prima provenientes das regiões Norte, Nordeste e Semi-árido e de 
agricultores familiares. 

 
                                                
39 PIS - Programa de Integração Social 
40 PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
41 CONFINS - Contribuição para o financiamento da Seguridade Social 
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Tabela 1 - Tributos federais sobre biodiesel conforme Decreto nº 6458 e alterado pelo Decreto nº 7.768 de 
27 de junho de 2012 

BIODIESEL Base Coeficiente de redução do PIS/PASEP e da COFINS 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

  Regime 
Especial 

Regra 
Geral 

Mamona, 
Palma 

N, NE, SA 

Agricultura 
Familiar 

PRONAF 

Agricultura 
Familiar  

N, NE, SA 
PRONAF 

Coeficiente de 
Redução 

0,000 0,000 0,6763 0,775 0,896 1,000 

 Alíquota 
(%) 

Valor 
R$/m3 

Valor 
 R$/m3 

Valor 
 R$/m3 

Valor 
 R$/m3 

Valor 
 R$/m3 

PIS/PASEP 6,15 120,14 38,90 22,48 10,39 0,00 
COFINS 28,32 553,19 179,10 103,51 47,85 0,00 
TOTAL 34,47 673,33 218,00 125,99 58,24 0,00 

Fonte: BRASIL (2005)  
Nota: Adaptado conforme os decretos nº 5.297/04, nº 5.457/2005, nº 6.458/2008 e alterado pelo Decreto nº 7.768 
de 27 de junho de 201242 (2012, grifo nosso) 
 

3.3 Selo Combustível Social (SCS) 

 

Com o decreto 5.297, de 6 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004) constituiu as definições de 
“Biodiesel”, “Produtor ou Importador de Biodiesel” e a instituição do “Selo Combustível 
Social” – SCS, outorgado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, ao produtor 
de biodiesel que comprar matéria-prima e garantir assistência técnica e capacitação aos 
agricultores familiares, com as principais vantagens, que são: diminuição dos impostos 
federais sobre a contribuição para o PIS/PASEP e COFINS variando conforme a matéria-
prima adquirida e região; incentivos comerciais e de financiamentos; e a participação dos 
leilões referentes a 80% do volume, pois os 20% dos volumes leiloadas são também 
destinados para as usinas que não possuem o SCS. Em compensação, o produtor assume 
compromissos: comprar um percentual mínimo de matéria-prima oriunda da agricultura 
familiar ou de suas respectivas cooperativas; e assegurar a capacitação e assistência técnica 
aos agricultores familiares contratados.  

No período de 2005 a 2012, foram realizadas várias modificações com relação aos percentuais 
mínimos de aquisição da obrigatoriedade da matéria prima para produção de biodiesel pelas 
usinas possuidoras do SCS, conforme Tabela 2 a seguir.  

 

 

                                                
42 Art. 4º - Os coeficientes de redução diferenciados da Contribuição para o PIS/PASEP e da 
COFINS, previstos no § 1º do art. 5º da Lei nº 11.116, de 2005, ficam fixados em: 
I - R$ 22,48 (vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) e R$ 103,51 (cento e três reais e cinquenta 
e um centavos), respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de mamona ou 
fruto, caroço ou amêndoa de palma produzidos nas regiões norte e nordeste e no semiárido.  
II - R$ 10,39 (dez reais e trinta e nove centavos) e R$ 47,85 (quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), 
respectivamente, por metro cúbico de biodiesel fabricado a partir de matérias-primas adquiridas de agricultor 
familiar enquadrado no PRONAF. 
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Tabela 2 - Percentuais mínimos de aquisição obrigatória da compra de matéria-prima por região 
brasileira 

 
Regiões Brasileiras 

IN nº 01 de 
05/06/2005 

IN nº 01 de 
09/02/2009 

IN nº 01 de 
20/06/2011 

Portaria nº 60 de 
06/09/2012 

2005 2009 2011 2012 
Nordeste e semi-árido 50% 30% 30% 30% 
Sudeste 30% 30% 30% 30% 
Sul 30% 30% 30% 30%3 / 40%4 

Norte 10% 10%1 / 15%2 15% 15% 
Centro-Oeste 10% 10%1 / 15%2 15% 15% 
Fonte: MDA, 2005; 2009, 2011 e 2012 
Notas: 110% até a safra de 2009/10; 2 15% para a safra de 2010/11; 3 35% na safra de 2012/13; 4 35% na safra de 
2013/14. 
 

Estas medidas alteraram os percentuais para a aquisição de matéria-prima da agricultura 
familiar voltada à produção de biodiesel. Com a Portaria nº 60 de 2012, as regiões Nordeste, 
Sudeste e Sul, o percentual permaneceu os menos 30% de aquisições (de 2005 a 2009 era 
50%). Já para o Norte e o Centro-Oeste, este valor continuou em 15% em 2012 (de 2005 a 
2010 era 10%). 

 

3.4 Leilões de Biodiesel 

 

A comercialização do biodiesel é realizada através de leilões promovido e fiscalizada pela 
ANP entre a produtora, refinaria e distribuidora. Uma das finalidades dos leilões é a garantia 
de venda do biodiesel produzida pelas usinas em um mercado competitivo, onde a usina 
poderá produzir seu produto, sabendo quanto poderá vender, diminuindo o risco e 
conseqüentemente proporcionando uma redução dos preços finais para os respectivos 
consumidores do produto (LOCATELLI, 2008).  

Os leilões foram implementados de modo que a ANP estabelece um Preço Máximo de 
Referência (PMR) e as usinas e/ou distribuidoras oferecem propostas de preços cada vez 
menores do PMR. O vencedor do lote no leilão é determinado pelo que oferecer o menor 
preço.  

Até março de 2014 foram realizados 35 leilões com aproximadamente 16.519.326 m3 de 
biodiesel arrematados, registrando um média de 471.980 m3 por leilão (ANP, 2014b).  

A análise empírica dos leilões de biodiesel é praticamente dificílimo devido às suas 
particularidades. Em primeiro lugar, houve várias alterações drásticas na formatação dos 
leilões.  Por exemplo: do 1º ao 7º e do 17º ao 25º foram realizados pelo sistema eletrônico. Do 
8ª até 16º foram implementado o sistema de leilão presencial e, atualmente, os fornecedores 
apresentam seus lances pela internet, utilizando um sistema eletrônico específico para tal 
finalidade, o que antes era feito de forma presencial. É comum ocorrer ajustes em cada leilão 
realizado, devido o próprio desenvolvimento do sistema, entre eles as regras de licitação, a 
regularidade dos leilões, o cronograma de entrega e outros itens da negociação. 

A partir do 26º, a Portaria nº 276/2012 eliminou os re-leilões da refinaria. Portanto, a partir de 
meados de 2012 (26º leilão), a comercialização de biodiesel esta sendo feito diretamente entre 
usinas e distribuidoras (ANP, 2012). 
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3.5 Distribuição do Biodiesel no Mercado 

 

Primeiramente, faz-se necessário desenhar o processo de venda e o fluxo de distribuição do 
biodiesel no mercado brasileiro. O processo de venda segue o seguinte trâmite:  

1º) A ANP difunde o edital de aquisição de biodiesel com preço máximo de referência e 
volume a ser arrematado no leilão e remete carta-convite às usinas aptas a participarem 
dos leilões;  

2º) As usinas que preencherem as condições pré-determinadas podem participar dos leilões e 
fazem sua oferta para os lotes e/ou volumes disponíveis;  

3º) As refinarias (Petrobras e/ou Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP) e a usina celebram 
um contrato com um programa de entrega determinada; 

4º) Por fim, o biodiesel é transacionado às distribuidoras por intermédio de re-leilões 
organizados pela refinarias e/ou; 

5ª) A transação é feita diretamente com a usina e distribuidora, ou seja, a partir de junho de 
2012, as aquisições começaram a ser concretizadas diretamente entre usinas e as 
distribuidoras, eliminando provisoriamente os re-leilões43. 

 

No procedimento de negociação do biodiesel, isto é, da venda pela usina até a aquisição pela 
distribuidora, não existe nenhuma circulação de produto, “apenas direito de propriedade” 
sobre este. Após a venda do biodiesel para a distribuidora pela refinaria, começa o fluxo de 
distribuição deste combustível. Durante todos os leilões, as distribuidoras estão possibilitadas 
a contraírem contas específicas de biodiesel, ajustadas as suas cotas de diesel e, para supri-las, 
adquirem lotes desta mercadoria com origem definida. No re-leilão e/ou pela venda direta à 
distribuidora, cada lote/volume contratado equivale a um volume de biodiesel a ser 
disponibilizado pela usina responsável pelo produto. O fluxo de distribuição é representado da 
seguinte forma:  

1º) As refinarias adquirem lotes/volumes de biodiesel de distintas usinas nos leilões de 
compra, mas não recebem o biodiesel em suas bases;  

2º) Esses mesmos lotes/volumes de biodiesel são renegociados com as diversas distribuidoras, 
que passam a ter o direito sobre eles;  

3º) Na forma de venda FOB44, a distribuidora terá que fazer a remoção do lote de biodiesel na 
usina;  

4º) Após chegar nas distribuidoras, o biodiesel é misturado ao diesel e em seqüência é 
encaminhados aos postos de combustíveis, na mistura de diesel B5, ou seja, 95% de 
diesel e 5% de biodiesel, que atendem ao consumidor final, conforme rege a 
regulamentação específica. 

 

                                                
43 Os leilões de biodiesel sofrem mudanças constantemente, por isso as duas opções são apresentadas (com o 
sem re-leilão). 
44 FOB significa que o frete, seguros e etc. sai por conta do comprador, para receber em sua porta 
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4 Procedimentos Metodológicos 

 

Dada à complexidade do tema abordado, seguiu-se uma metodologia que harmonizasse, 
concomitantemente, maior análise dos dados e informações existentes sobre o biodiesel e de 
teorias institucionalistas e custo de transação. Por isso, neste trabalho adotou-se, 
predominantemente, procedimentos descritivo-qualitativos e exploratórios, através de 
pesquisa documental e bibliográfica (YIN, 2005).  

Para identificar as principais características das respostas com relação ao quadro institucional, 
mais propício para esta análise, foram considerados os seguintes passos e procedimentos, 
conforme ilustrada na Figura 2 a seguir: 

 

Figura 2 - Estrutura de análise das variáveis institucionais da ECT ligado ao quadro regulatório do 
biodiesel 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

1º) Identificação dos elementos do quadro regulatório do biodiesel mais relevantes nesta 
abordagem são: 

 Concessão de subsídios para a cadeia do Biodiesel – reduções tributárias; Lei nº 
11.116, de 18 de maio de 2005, com alterações pelos Decretos nº 6.458 de 14 maio 
de 2008 (BRASIL, 2008) e alterado pelo Decreto nº 7.768 de 27 de junho de 2012. 

 Selo Combustível Social – Decreto nº 5.297, de dezembro de 2004 concedido pelo 
MDA45 ao produtor de biodiesel que adquire matérias-primas provenientes da 
agricultura familiar e outros critérios descritos na Portaria nº 60 de 06/09/2012. 

 Leilões de Biodiesel – Portaria MME46 483, de 3 de outubro de 2005 e outras 
portarias da ANP47 e do MME, que formaliza a comercialização do biodiesel entre 
os agentes. 

 

2º) Na seqüência, a partir dos dados pesquisados, foi feita uma abordagem da teoria dos 
custos de transação para compreender as respostas aos elementos ligados ao quadro 
regulatório do biodiesel. As categorias de análise são precisamente os pressupostos 

                                                
45 MDA – Ministério do Desenvolvimento Agrário 
46 MME – Ministério de Minas e Energia 
47 ANP – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 



280 
 

comportamentais dos agentes e os principais atributos das transações, que compõem objeto do 
traçado de pesquisa, que são: 

 Atributos das transações: 
a) Freqüência 
b) Incertezas 
c) Especificidade dos ativos 

 Pressupostos comportamentais: 
d) Racionalidade limitada 
e) Oportunismo 
f) Pressões institucionais 

 

5 Resultados e Discussão 

 

As alterações constantes nos arranjos institucionais dentro de uma cadeia produtiva geram 
elevações nos custos de transação levando a um novo direcionamento das estratégias nas 
firmas e ao desenvolvimento de novos arranjos contratuais mais confiáveis e estáveis. 

Com relação à concessão de subsídios para o biodiesel, foram regulamentados os Decretos nº 
5.297/2004 e nº 5.457/2005, conforme demonstrado na Tabela 1. Depois de quatro anos, com 
Decreto nº 6.458, de 14 de maio de 2008, observou-se que não foi contemplado as outras 
oleaginosas produzidas pelos agricultores familiares, como exemplo: amendoim, algodão, 
girassol e pinhão manso. Com o Decreto nº 6.458/2008, teve a alteração do art. 4º do decreto 
nº 5.297/2004, reduzindo-se a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS para culturas 
produzidas pelos agricultores familiares, o governo tenta reordenar o seu arranjo regulatório, 
contudo, as outras matérias-primas, como o sebo animal e os Óleos e Gorduras Residuais 
(OGR), não foram contempladas também pela redução, se enquadrando na regra geral do 
programa.  

Com mais uma nova alteração através do Decreto nº 7.768 de 27 de junho de 2012 (BRASIL, 
2012), no seu artigo 4, o governo incentiva cada vez mais a aquisição de matéria-prima de 
agricultores familiares das regiões do Sul, Sudeste e Centro Oeste, pois reduziu em 16,84% os 
valores das contribuições de PIS/PASEP e da COFINS, que era de R$ 70,03 passando a ser 
R$ 58,24 por metro cúbico, ampliando cada vez mais as vantagem para implantação de novas 
usinas e o aumento de matérias-primas em determinadas regiões.  Por outro lado, não 
contemplou mais uma vez as outras matérias-primas para a produção de biodiesel.  

O PNPB também não prestigia algumas cadeias produtivas em suas atividades de produção e 
comercialização, pois taxa o produtor biodiesel na regra geral (caso 1, tabela 1), isto quer 
dizer que, a usina que produzir biodiesel com outras matérias-primas que não consta na 
legislação e que não comprar matérias-primas do agricultor familiar, vai ter as menores 
reduções dos impostos federais. Por outro lado, as usinas de biodiesel não habilitadas pelo 
governo não podem comercializar o seu produto livremente no mercado, ocasionado cada vez 
mais obstáculos para um programa de energia renovável, isto é, “um programa energético” 
com possibilidade de economia de divisas, melhorias na qualidade ambiental, aumento da 
produtividade, aumento de áreas cultivadas, entre outras vantagens para o Brasil.  
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Os principais motivos que confirmam esta decisão de redução dos impostos podem ser 
expostos pelas incertezas quanto às entregas da quantidade contratada de oleaginosas pelos 
agricultores familiares das regiões Norte e Nordeste do país, pela precária fidelização entre os 
elos da cadeia, bem como aos diversos conflitos de interesses. Neste ponto pode-se notar a 
racionalidade limitada nas decisões do governo e as incertezas nas decisões com relação ao 
montante financeiro a ser reduzido, bem como as escolhas das matérias-primas contempladas.  

Estes instrumentos legais que orientam a conduta dos membros da cadeia envolvidos na 
comercialização do biodiesel fazem com que as decisões de investir em determinada matéria-
prima ou rota tecnológica, levam em consideração além dos dados da transação, passem a ser 
conduzidas principalmente pelas pressões institucionais, oriundos do quadro regulatório 
delineado pelo governo. Deste modo, a escolha de aquisição de biodiesel pela distribuidora 
para acatar a mistura, fica limitada aos leilões, ainda que para ela seja mais econômica, a 
compra direta dos produtores. Outro fator esta relacionado com as deliberações 
governamentais, que também, intervêm na escolha dos clientes pelas usinas e o tipo de 
relacionamento que se conformará entre eles. Portanto, esta forte atuação do Governo Federal, 
controlando e regulando os assuntos ligados à comercialização e distribuição, assinala a 
presença do “pilar regulativo” presentes na teoria institucional. 

Uma das principais bases do PNPB é o aspecto social, pois 80% do volume transacionado nos 
leilões é exclusivo para lances de produtores com Selo Combustível Social (SCS) que por 
obrigatoriedade devem ser adquiridas matérias-primas da agricultura familiar. Existe também 
o reforço da política tributária e da resolução nº 3, de 09/2005 do Conselho Nacional de 
Políticas Energéticas (CNPE), na qual as importadoras e as distribuidoras de diesel passaram 
a ser obrigadas a adquirir o biodiesel, por intermédio de leilões, para cumprir a exigência de 
incorporar o biodiesel ao diesel. Numa conjuntura onde a venda de biodiesel é limitada, com 
enorme capacidade instalada de produção, sem definição de aumento da mistura no curto 
prazo, e dentro de uma situação de incerteza de comercialização, a participação aos leilões, é 
um dos pre-requisitos à sustentabilidade da cadeia, tornando assim, o SCS uma condição 
imprescindível para a comercialização do produto, não tendo a liberdade de escolha na sua 
fase de venda.  

De acordo com os trâmites dos leilões para a compra de biodiesel, ocorreram inúmeras 
modificações desde o primeiro leilão realizado pela ANP ou pela Petrobras, este último para 
formação de estoque regulador. Optou-se por uma regulação através de comercialização via 
leilões para a compra e venda do biodiesel, ao invés da liberalização do mercado.  A Agência 
Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis - ANP mudou várias vezes a forma de 
comercialização do biodiesel entre usinas, distribuidoras e refinarias. Esta ação do governo 
demonstrou inabilidade com os leilões de biodiesel e foi considerado um dos obstáculos para 
a venda da sua produção, pois se uma pequena ou média usina não conseguir vender o seu 
biodiesel no leilão, terá dificuldade de continuar no mercado. Outro aspecto a considerar neste 
sistema, é que as pequenas e até as médias usinas não estão aparecendo no sistema de venda 
de biodiesel através dos leilões, basta observar todos os resultados divulgados pela ANP dos 
leilões (ANP, 2014b).  

Pode ser afirmar que estas usinas não estão conseguindo vender, em virtude de vários 
aspectos, entre eles: de escala e de grande concentração de mercado, conforme estudo 
divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2012) que as 10 maiores 
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empresas do setor com Selo Combustível Social, produziram 74,5% no ano de 2011 e as 20 
maiores foram responsáveis por 96,5% do total da produção (IPEA, 2012). 

Institucionalmente o PNPB considera apenas um comprador, que é a Petrobras. O leilão foi 
selecionado para que, conforme a oferta do produto, os preços pagos diminuíssem ao longo 
dos certames. Esta regulamentação dos leilões foi uma avaliação importante na constituição 
do mercado de biodiesel e é considerada uma forma de sinalizar aos agentes a diminuição das 
incertezas intrínsecas ao novo mercado. Entretanto, depois da fase inicial, a procura 
concentrada pela Petrobras e a redução dos preços, deprimiram as usinas que começaram a 
informar o seu desagrado e frustração com o mercado incipiente.  

Tomando com referência a teoria dos custos de transação, o fato da comercialização, ser 
realizada em leilões diminui a incerteza dos agentes quanto à transação, haja vista que toda a 
transação é aberta e formalizada. Isto quer dizer que todas as usinas têm o mesmo nível de 
informação, não existindo a influência do oportunismo e também da racionalidade limitada 
nesta etapa da negociação do biodiesel. 

No tocante ao Selo Combustível Social pode se dizer que é um ato político de governo que 
exerce grande controle na produção de biodiesel, através de regulamentação do mercado, dos 
incentivos, das leis, normas e decretos. Com a ausência destas regulamentações e com a 
diferença entre o preço do diesel e do biodiesel, possivelmente a procura por este 
biocombustível não haveria. Neste formato, as organizações envolvidas na produção e 
comercialização do biodiesel passaram a atender a estas exigências legais para serem 
validadas no campo organizacional. Assim sendo, irá sofrer as pressões institucionais 
provocadas pelo estado, no desempenho de agente institucional. 

Essa pressão praticada pelo Governo sobre um determinado complexo agroindustrial é 
resultado das implicações das pressões de um contexto político, social, legal, econômico ou 
institucional, pois estes suportam a sofrer pressões formais e informais para se legitimarem. 
Nesta perspectivas, essas pressões institucionais vão fazer que os elos da cadeia se dirijam em 
um mesmo sentido, para que a cadeia possa funcionar de maneira apropriada e não somente 
com a soma de cada um de seus membros. Pode-se, então, identificar vários indicativos do 
quadro institucional na estrutura e gestão da cadeia produtiva, pois o Governo Federal 
colocou a inclusão social como uma das principais diretrizes do PNPB, direcionando suas 
pressões a obtenção para este objetivo. Os empreendedores do setor de biodiesel entenderam e 
vislumbraram o momento oportuno de entrar em um negócio na área de bioenergia, através 
dos benefícios tributários, do mercado incipiente e das inflexões do cenário energético e as 
levou a aceitar e cumprir o regulamento, alterando o relacionamento e a opção dos seus 
fornecedores.  

Outro ponto sobre o Selo Combustível Social é que a Receita Federal está interpretando a 
legislação concedendo a redução da alíquota do PIS/PASEP e COFINS, apenas para os 
produtores de biodiesel que possuem o SCS proporcionalmente à quantidade de matéria-prima 
adquirida dos agricultores familiares. Por exemplo, se a empresa adquirir somente 40% da 
agricultura familiar, ela terá os mesmos 40% de desconto no PIS/PASEP e COFINS, e para os 
60% restantes, haverá taxas, sem as reduções tributárias. Na visão de um mercado ainda em 
expansão haverá dificuldade para a comercialização e popularização no mercado interno, já 
que não terá a quantidade de matérias-primas suficiente para produção do biodiesel negociado 
nos leilões e, conseqüentemente as usinas terão que adquirir as quantidades restantes via 
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mercado paralelo. Ademais, as diversas opções de redução estão tendo dupla análise das 
usinas com selo e sem o selo, pois as usinas sem o Selo também têm redução de 67% 
conforme regulamentado na regra geral48. Estes pontos são pautas de discussões e incertezas 
desde o início do PNPB (QUÉRCIA, 2007; ABIOVE, 2012). 

Pode-se afirmar que, que existe um nível de incertezas no nível de arrecadação no nível 
federal, e no nível estatal, especificamente na cobrança do ICMS no complexo agroindustrial 
da soja, pois sofre de falta de isonomia tributária de ICMS entre matérias-primas e de 
produtos na exportação, incentivando cada vez mais a exportação desta matéria prima, 
atrelado à pela Lei Kandir49, sem levar em consideração que a tributação ICMS esta 
desbalanceada ao longo da cadeia produtiva no mercado interno, ocorrendo acumulação 
crônica de créditos de ICMS, tornando a aquisição de soja interestadual praticamente inviável 
para processamento, isto quer dizer que esta ocorrendo dupla contagem deste imposto na 
compra da soja de um Estado para outro (ABIOVE, 2011). Diante deste ponto, as usinas de 
biodiesel no Estado da Bahia, por exemplo, estão sofrendo este problema o que pode implicar 
cada vez mais para a sua competitividade com outros Estados produtores da mesma 
oleaginosa. 

Ademais, convém ressaltar que o mercado energético é dinâmico e o empreendedor da área de 
biodiesel tem que se enquadrar na legislação vigente, via pressão institucional. O grande 
gargalo que o governo não visualiza com relação à redução da tributação federal é que existe 
uma “doença crônica cultural” da agricultura familiar que esta relacionada pela falta de 
fidelização dos produtores na entrega das matérias-prima contratadas, mesmo sendo 
acordados antes do plantio. As usinas de biodiesel estão apresentando enorme prejuízo na 
aquisição dessas matérias-primas, pois têm que adquirir as quantidades restantes via 
atravessadores (intermediários), que cobram um preço incompatível com os custos de 
produção.  

Nesta perspectiva, percebe-se que as transações estão fundamentadas nas oportunidades dos 
atores e não na sua freqüência (fidelização), pois quando se refere ao lado econômico, as 
opções do produtor agrícola, mesmo com contrato materializado junto a usinas e cooperativas, 
na hora da entrega podem acontecer quebra de contrato, pois o mesmo vislumbra ganhos 
superiores em outras transações. Assim sendo, as transações são fundamentadas nas 
oportunidades na época da comercialização e não na sua freqüência ou na fidelização entre os 
agentes. A carência da certeza é um gargalo para a cadeia de biodiesel de maneira geral, 
especialmente quando se trata de um mercado no qual os contratos são bem simples e com 
precárias salvaguardas na negociação, haja vista que “a palavra do agricultor”, tem maior 
legitimidade do que a assinatura no contrato. Os contratos precisam ser revistos no sentido da 
entrega da matéria-prima por parte dos produtores, definindo as regras em caso de quebra de 
contrato entre as partes. Por exemplo, se o produtor não entregar a produção para as usinas, 
estas informarão o seu nº da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP50) para os órgãos federais 
(bancos e ministérios) e o produtor estará sujeito a diversas penalidades, entre elas, o bloqueio 
à aquisição de novos financiamentos e de participação de projetos ligados ao contexto do 
negócio agrícola. 

                                                
48 Ver Caso 1, da tabela 1. 
49 Lei Kandir, criada em 1996, isenta de ICMS produtos primários, industriais semi elaborados e serviços 
destinados à exportação. 
50 DAP é um registro de cada agricultor familiar e de cooperativas no controle cadastral do governo. 
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Do outro ponto de vista, os das usinas, as transações que acontecem com a agricultura familiar 
são rodeadas de incertezas que vão além das imprecisões pautadas nas questões climáticas, 
nos preços que comprometem o mercado de grãos e na dúvida no cumprimento dos contratos 
pelos agricultores familiares. O mesmo ocorre com as comercializações entre as cooperativas 
e os agricultores familiares. O oportunismo presentes nessas transações aumenta as incertezas 
com relação à entrega dos grãos, tornando a racionalidade limitada do usineiro mais aparente. 
Nas transações neste mercado de biodiesel, os aspectos econômicos sobrepujam os sociais, o 
agricultor familiar opta vender a quem lhe oferecer mais, e as usinas optam por comprar de 
quem aceitar o preço oferecido por ela. No caso específico da soja, essa atitude dos atores 
aparece da baixa especificidade do ativo, pois é uma commodity, e pode ser prontamente 
comercializada no mercado, não possuindo a necessidade dos fornecedores serem leais aos 
seus clientes, e vice-versa. Esse nexo prevalece em quase todas as relações, entretanto, 
percebe-se que em vários casos as usinas conseguem sustentar uma relação fundamentada na 
freqüência e, sobretudo na confiança da transação, amortizando a incerteza da entrega e da 
qualidade do produto contraído.  

O que se pode perceber é que o oportunismo está presente na transação entre a usina e a 
agricultura familiar alargando as incertezas com relação às entregas das oleaginosas, 
tornando, a racionalidade limitada da usina mais presente. Após toda esta contextualização, 
pode se afirmar que existem dois fatores que amortizam essa incerteza, que são: a freqüência 
da transação e o Selo Combustível Social. A freqüência com que acontecem as transações faz 
com que o oportunismo seja amortizado, aumentando a confiança entre os atores e a 
fidelidade entre as partes. Segundo, os contratos já firmados pelo Selo Combustível Social 
diminuem a incerteza quanto à entrega, em virtude da existência de um bônus embutido o 
preço de mercado da oleaginosa, demonstrado em ganho econômico para o produtor familiar. 
Deste modo, as empresas produtoras buscam negociar com aqueles fornecedores com que já 
têm relação por reconhecer a sua reputação. 

No quadro regulatório do biodiesel não existe uma descrição concisa de como precisa ser 
consolidados os contratos entre os produtores de biodiesel e a agricultura familiar, existem 
poucas particularizações que devem ser preenchidas, tais como: valor de compra, prazo do 
contrato, condições de entrega das matérias-primas, critérios de reajustes do preço contratado, 
salvaguardas para cada parte e concordância e identificação de uma representação dos 
agricultores que compartilhou das transações de acordo com a Instrução Normativa nº 1, de 5 
de julho de 2005.  

As transações entre as usinas e agricultores familiares e outros pontos pertinentes, sofreram 
mudanças a partir das diversas resoluções do Selo Combustível Social. Como exemplo destas 
transformações, existe a comercializada da soja entre os produtores e os agricultores 
familiares que passou a ser padronizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (CONTAG), que é uma instituição que participa das transações junto às usinas no 
cenário nacional, acordando os itens que necessitam ter no contrato para a contratualização 
dos agricultores familiares dentro das cotas do Selo Combustível Social. Este ator negocia o 
preço mínimo dos grãos (soja, girassol, canola, mamona, e outras) a ser liquidado à 
agricultura familiar, os bônus para as diversas oleaginosas e outras questões pertinentes, tais 
como a assistência técnica. Importante deixar claro, se as instituições (cooperativas) 
envolvidas que não tiverem a anuência do governo, serão impedidas de realizar a 
comercialização de grãos para as usinas.  
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A obtenção do SCS direciona as decisões das usinas ao propósito do governo na adição dos 
agricultores familiares na cadeia, isto quer dizer que a usina é obrigada a obter o grão com 
origem da agricultura familiar, conforme contrato estabelecido previamente, mesmo que os 
preços dos cerealistas, das cooperativas sem a Declaração de Aptidão e da agricultura 
intensiva estejam mais baixos do que da origem familiar. Neste aspecto, a “eficiência e a 
oportunidade” deixam de predominar nas decisões, sendo supridas pelas deliberações e 
pressões do governo. Outra implicação das pressões institucionais oriundas do SCS pode ser 
identificada na escolha dos fornecedores, que passam a adotar as recomendações do governo e 
não os critérios utilizados pelas usinas.  

Diante do contexto, pode-se pontuado que a questão dos percentuais de aquisições oriundas 
da agricultura familiar é um dos pontos críticos do marco regulatório, haja vista que os 
percentuais obrigatórios no SCS são muito elevados em algumas regiões, bem como a enorme 
escassez de matéria-prima, devido às condições econômicas das regiões supracitadas.  

Por outro lado, a determinação da aquisição da oleaginosa a ser empregada adota certa 
racionalidade econômica. As empresas produtoras vão atrás das matérias-primas que lhe 
render um maior ganho econômico, tenho em vista todos os pressupostos do custo de 
transação, isto quer dizer, as análises das maiorias das decisões empresarias, sobrepõem-se 
aos incentivos e às tentativas governamentais de diversificação, mesmo tendo as pressões 
institucionais sobre a opção de que matéria-prima utilizar, e, por outro lado, a forma como o 
PNPB está estruturado, ainda não é forte o suficiente para entusiasmar essa decisão. Isto pode 
ser comprovado pela participação da soja no mercado de biodiesel em 2013, pois apesar de ter 
um rendimento de óleo menor que as demais oleaginosas, a soja é produzida em função do 
farelo (OIL WORD, 2010 apud FREITAS, 2012). 

Outro ponto de vista, é que o governo obriga o produtor de biodiesel a comprar a matéria-
prima do agricultor, mas o mesmo não é obrigado a fazer o biodiesel com aquela oleaginosa. 
Na prática as empresas compram somente a quantidade obrigatória para cumprir o SCS, 
inclusive por parte desse percentual é a mamona e/ou dendê, e em seguida vendem estas 
oleaginosas para o mercado de ricinoquímica e outros setores, haja vista que estas 
commoditeis são altamente valorizadas no mercado internacional. Na seqüência, as usinas 
compram a soja para produzirem o biodiesel, isto evidencia uma racionalidade limitada das 
usinas durante o processo produtivo. Para isso basta apenas cita três os dados do referencial 
teórico sobre o mercado: i) que das 57 usinas, 45 delas são detentoras do SCS, dados de 
fevereiro de 2014; ii) que elas devem comprar as quantidades mínimas obrigatórias por 
pressão institucional; e iii) e os dados da participação das matérias-prima no Brasil, revelados 
em fevereiro de 2014 são: 70,9% é originário da soja, contra 24,8% para o sebo bovino, 2,5% 
para óleo de algodão e 2,1% para outras matérias-primas (MME, 2014).   

Pode-se afirmar que, do ponto de vista econômico e empresarial, as usinas estão corretas, pois 
a produção de biodiesel a partir de mamona e/ou dendê pode inviabilizar o negócio, pois a 
depender do período e da contratação os preços negociados no mercado internacional podem 
ser mais vantajosos. Então, neste sentido, os produtores de biodiesel são os “próprios 
atravessadores”, pois compra a mamona e/ou dendê para conseguir somente a redução dos 
impostos federais e no final, o biodiesel produzido é praticamente de óleo de soja. 

Verifica-se também que as poucas indústrias que se instalaram na região Nordeste do país 
tiveram dificuldades em conseguir os antigos 50% de matéria-prima e estão tendo dificuldade 
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para conseguir os 30%, haja vista que das 9 (nove) usinas de biodiesel instaladas no Nordeste 
desde o início do PNPB, apenas 3 (três) estão em operação e credenciada pelo governo, sendo 
que uma delas esta no Estado do Ceará e duas no Estado da Bahia. Percebe-se que este 
percentual prejudica a região Nordeste e beneficia, por exemplo, o Centro-Oeste, por ter como 
exigência de 15%, uma vez que as usinas de biodiesel no Nordeste estão celebrando contratos 
de compra de matéria-prima fora do próprio Estado. Além disso, as regiões do eixo 
Sul/Sudeste/Centro-Oeste possuem várias condições privilegiadas, entre elas: ótimos tipos de 
solos para agricultura, boa organização agrícola, tecnologia favorável, número elevado de 
estações pluviométricas, entre outras vantagens econômicas e, sobretudo, sistema de 
cooperativismo já consolidados.  

Diante, do exposto fica explicito as estratégias das usinas na escolha do local em virtude das 
incertezas do mercado nas regiões do Norte e Nordeste e das fragilidades da legislação 
aplicado ao setor. Do ponto de vista do “poder normativo51” as usinas não estão respeitando 
os valores do PNPB, as crenças do agricultor familiar e, além do que, as normas sociais 
aceitas e compartilhadas pelo grupo não estão sendo internalizadas e impostos pelos demais 
membros envolvidos neste elo da cadeia produtiva. 

Por fim, em uma dimensão mais analítica, o governo tem um elevado poder institucional, suas 
pressões são bem reguladas e emprega sanções e punições (barreira na participação nos leilões 
e a perda das reduções nos impostos) para fazer valer seus interesses. No caso da compra e 
venda do biodiesel, as empresas produtoras que não se adaptarem as condições impostas, 
ficarão impossibilitadas de operar no mercado. Incorporado ao poder institucional do governo 
federal, o escasso amadurecimento do setor fez com que o contexto no qual as usinas estão 
inseridas seja instável, escolhendo assim, por seguirem os direcionamentos do governo, que 
decide não só o tipo de relação que manterão com seus clientes, mas os seus próprios clientes. 

 

6  Considerações Finais 

 

Sob o ponto de vista da análise institucional o objetivo central deste trabalho foi alcançado, 
pois possibilitou uma compreensão das respostas aos elementos ligados ao quadro regulatório 
do biodiesel no Brasil (concessão de subsídios para a cadeia, selo combustível social e 
leilões), à luz das variáveis institucionais da ECT (atributos das transações e pressupostos 
comportamentais) observou-se que a presença dos elementos do quadro regulatório pode 
resultar numa redução ou aumento do oportunismo, da freqüência, bem como das incertezas 
nas transações, mas, foi possível compreender que a cadeia de biodiesel sofre de pressões 
institucionais com o propósito de definir e modelar uma estruturação para uma cadeia 
produtiva. 

Observou-se a presença de alguns elementos do quadro regulamentar pode contribuir para a 
redução dos custos de transação: a redução do oportunismo e o aumento da freqüência.  

No caso da cadeia de biodiesel observou que o aumento dos custos de transação é devido ao 
aumento da incerteza em conformidade com as regras para a concessão de subsídios para a 

                                                
51 Está relacionado com os valores, as crenças e as normas sociais aceitas e compartilhadas pelo grupo e são 
internalizadas e impostos pelos membros (SCOTT, 2001). 
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indústria de biodiesel, bem como as pressões institucionais, a fim de definir e modelar a 
estrutura da cadeia de produtiva do biodiesel. 

Especificamente, ao Selo Combustível Social (SCS), observa-se que o aumento dos custos de 
transação é principalmente devido à fragilidade dos contratos inerentes pela precariedade de 
salvaguardas. Além disso, há também um grau de incerteza nas transações entre as usinas e 
agricultores decorrentes de mudanças nas regras e decisões tomadas para atender aos 
interesses de ambos. Nos leilões de biodiesel observou-se que não existe um padrão de 
condução, mas o fato da comercialização, ser realizada em leilões diminui a incerteza dos 
agentes quanto à transação, haja vista que toda a transação é aberta e formalizada.  
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ANEXO 4 
 
Coomtrata Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais e 
Trabalhadores Autonomos na 
Agropecuária COOMTRATA Nazaré BA 

Renovação 
23/07/2013 Ativa 

Cooperativa Agrícola da Bahia COOBAHIA Pilão Arcado BA 
Renovação 
03/07/2013 Ativa  

Cooperativa Central dos 
Empreendedores do Estado da 
Bahia CCES Camamu BA 

Renovação 
em análise 

03/09/2013  
Regularizar 

DAP - 
Cooperativa da Agricultura 
Familiar do Território de Irecê 
Ltda COAFTI Lapão BA 

Renovação 
06/02/2014 Ativa 

Cooperativa de Apoio a 
Agricultura Familiar do Estado da 
Bahia  COOPAGRIL  

Morro do 
Chapéu  BA  

Renovação 
03/07/2013 Ativa  

Cooperativa de Fomento Agrícola 
Valença Ltda COOFAVA Valença BA 

Renovação 
18/12/2013 Ativa 

Cooperativa de Produção e 
Comercialização da Agricultura 
Familiar do Estado da Bahia  COOPAF  

Morro do 
Chapéu  BA  

Renovação 
03/07/20133 Ativa  

Cooperativa de Trabalho do Estado 
da Bahia COOTEBA Salvador BA 

Renovação 
09/10/2013 Ativa 

Cooperativa dos Agricultores de 
Ituberá e Baixo Sul Ltda  COOAIBASUL  Ituberá  BA  

Renovação 
em análise 

03/09/2013  
Regularizar 

DAP - 

Cooperativa dos Produtores Rurais 
Camamu  COOPROCAM  Camamu  BA  

Renovação 
08/10/2013 Ativa 

Cooperativa dos Produtores da 
Região de Olindina  COOPERO Olindina  BA  

Renovação 
03/07/2013 Ativa  

Cooperativa dos Produtores Rurais 
de Una LTDA  COOPERUNA  Una  BA  

Renovação 
em análise 

03/09/2013  
Regularizar 

DAP - 
Cooperativa Regional de Reforma 
Agrária da Chapada Diamantina 
Ltda COOPRACD Itaberaba BA   Ativa  

Cooperativa Agropecuária Mista 
de Irecê COPIRECE Irecê BA 

Habilitada em 
03/02/2014 Ativa 

Cooperativa Agropecuária de 
Ibititá COAGRI Ibititá BA 

Habilitada em 
03/02/2014 Ativa 

Cooper-grãos Cooperativa dos 
Produtores de Grãos do Semi 
Árido 

COOPERGRÃO
S Irecê BA 

Habilitada em 
10/02/2014 Ativa 

Fonte: MDA (2014) 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
AGENTES ESPECIALISTAS EM BIODIESEL E/OU OLEAGINOSAS 

 
Aspectos gerais 

Tempo da sua experiência e/ou 
envolvimento com a cadeia produtiva do 
biodiesel: 

(   ) até 2 anos  (   ) entre 2 a 4 anos (   ) entre 4 a 
8 anos   (   ) entre 8 a 10 anos (   ) acima de 10 
anos     

Tipo da Organização: (   ) Empresa privada  (   )  Universidade Privada                                              
(   ) Universidade Pública  (   ) outros órgãos públicos 

 
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 
A mudança na Lei 11.907 é um fator ____ para melhorar a competitividade do mercado de biodiesel. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Selo Combustível Social proporcionou benefícios________ para a produção agrícola na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Selo Combustível Social é ______ para garantir a competitividade da usina de biodiesel. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A forma de comercialização de biodiesel através de leilões esta sendo um fator _____para a estruturação do 
mercado. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
As políticas setoriais específicas do governo do estado da Bahia para a inclusão dos agricultores familiares na 
cadeia produtiva do biodiesel fundamentam-se em um ponto _______ para o fomento do PNPB.  
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A eficácia das políticas setoriais específicas direcionadas a produção de biodiesel na Bahia formulada pelo 
governo do estado da BA esta sendo considerada______ para o desenvolvimento do mercado de biodiesel. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
As políticas setoriais do governo federal para a inserção dos agricultores familiares na cadeia produtiva do 
biodiesel constitui num ponto______. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A eficácia da gestão do projeto Polos de Biodiesel para a produção de biodiesel no Brasil esta sendo 
considerada______ para o desenvolvimento do mercado de biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
O esforço do governo do estado da BA esta sendo considerado _____ na promoção da organização do agricultor 
familiar em associações e/ou cooperativas. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 
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Comentários (se necessário): 
As cooperativas vinculadas ao PNPB na Bahia constituem um elo _______para o diálogo entre a usina e os 
agricultores familiares. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 
O incentivo tributário federal (PIS/COFINS) para estimular a cadeia produtiva do biodiesel constitui um elo 
______ para estimular a entrada de novas usinas no Nordeste. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O atual incentivo fiscal do estado da Bahia  (ex: ICMS) é ______para o aumento da produção de biodiesel.  
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O aumento da mistura de biodiesel é _____para a inflação. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A exportação de biodiesel é ______para a competitividade de biodiesel no Brasil.  
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Os impactos de uma desvalorização da taxa de câmbio é _____ para a competitividade de biodiesel no Brasil 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A diferenciação das taxas de juros para financiamento da atividade agropecuária é _____ para a competitividade 
do biodiesel na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A lei Kandir é _____ para a competitividade do biodiesel na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A disponibilidade de linhas de créditos e financiamentos para a produção de oleaginosa constitui num 
ponto______ para o fomento da produção de biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A forma e o prazo de liberação das linhas de créditos e financiamentos para a produção de oleaginosas 
constituem num ponto ______ para o aumento das safras pelos agricultores familiares na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
A disponibilidade de terras para produção de oleaginosas na BA é _____para a competitividade do biodiesel na 
BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A produção de oleaginosas na BA é ______ para a competitividade do biodiesel da Bahia 
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(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A produtividade média conseguida nos plantios das oleaginosas pelos agricultores familiares na Bahia constitui 
num ponto ____ para o aumento da produção de biodiesel. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O custo total de produção do biodiesel é _____ para a competitividade de biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O preço do biodiesel comercializados nos leilões é _____ para a competitividade de biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Possuir uma integração vertical a montante é _____ para a competitividade da usina no estado da BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A atuação dos comerciantes locais (atravessadores) para a compra das oleaginosas na Bahia estabelece em 
ponto_____ ao mercado de biodiesel. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A questão da infraestrutura (água, estradas, rodovias, recebimento e armazenamento de óleo vegetal e outros) 
para a produção e comercialização de biodiesel na Bahia pode ser considerada em um ponto______ para 
competitividade do mercado na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A disponibilidade de equipamentos industriais e de implementos agrícolas pelos agricultores familiares na BA 
para o cultivo das culturas agrícolas é considerado num ponto ______. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Os atuais equipamentos industriais utilizados nas esmagadoras de óleos e nas usinas de biodiesel instaladas na 
BA podem ser classificados como _____ para a competitividade do mercado na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 
O investimento em P&D é _____ para a competitividade do biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O nível de investimentos em novas rotas tecnologias e em co-produtos no estado da Bahia esta sendo 
considerado ______ para o mercado. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A parceria com instituições de pesquisa é _____para a competitividade do biodiesel na Bahia 
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(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A nova especificação técnica do biodiesel é ______ para o aumento da produção de biodiesel.  
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A difusão de tecnologias para a produção é _____ para a competitividade do biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Uso da parcela do faturamento das empresas ligadas ao setor em P&D constitui num ponto ______. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A atuação do governo do estado da BA no desenvolvimento de pesquisa e extensão visando à minimização dos 
gargalos da produção da agricultura familiar voltada à produção de biodiesel esta sendo considerado ______ para 
o setor. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A atuação do governo do estado da BA como fonte de informação e disseminação de conhecimentos esta sendo 
considerado ______ para o setor. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
FATORES EMPRESARIAIS  
Possuir certificação de gestão é _____para a competitividade do biodiesel na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A existência de um planejamento estratégico na usinas e cooperativas é ____ para a competitividade do biodiesel 
na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A realização de treinamentos com os funcionários administrativos e operários é _____ para a competitividade do 
biodiesel na BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Atualmente, a gestão das usinas de biodiesel da BA esta sendo considerada _____ para a competitividade do 
biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
Atualmente, a gestão das cooperativas ligadas ao segmento do biodiesel na BA esta sendo considerada _____ 
para a competitividade do biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A assistência dada aos agricultores familiares do Estado da Bahia por órgão como a CEPLAC e Codevasf pode 
ser considerado_______.  
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(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O desempenho do governo do estado da BA para a assistência técnica e extensão rural para os agricultores 
familiares esta sendo considerado _____. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O acesso à informação e capacitação por parte dos agricultores familiares no estado da BA sobre a cotação do 
preço, plantio e outros pontos constituiu num ponto _____.  
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A atuação do governo da BA na disseminação da informação e na capacitação dos agricultores familiares esta 
sendo considerada ________. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A existência e atuação efetiva de sindicatos e cooperativas é _____para a competitividade do biodiesel na BA.  
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O desempenho de sindicatos e cooperativas para disseminação da informação, capacitação e da prestação de 
assistência técnica e extensão rural para os agricultores familiares esta sendo considerado _____. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 
Os aumentos da produtividade das oleaginosas são ______para competitividade do biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A qualidade das sementes distribuídas pela empresa produtora de biodiesel é um ponto___ para a produção de 
oleaginosas na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A distribuição de sementes pelas usinas de biodiesel realizadas fora do zoneamento agrícola constitui num ponto 
_____ para a produção de oleaginosas da Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
  
A disponibilidade de outros insumos (água, fertilizantes, defensivos, adubos, outros) utilizados na produção de 
oleaginosas constitui num ponto____  para os agricultores familiares no estado da BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
As condições de clima e solo do estado da BA constituem num ponto ____ para a produção de oleaginosas pelos 
agricultores familiares. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
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A utilização de práticas de correção, preparo e adubação do solo, os tratos culturais e o nível de mecanização 
utilizados na fase do beneficiamento da safra esta sendo considerado_______ para o fomento produção das 
oleaginosas pelos agricultores familiares no estado da BA. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
As políticas sociais e ambientais dos agentes da cadeia constituem num ponto _______ para o fomento do setor. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A atuação do governo da BA em relação à distribuição de sementes e outros insumos agrícolas constituem num 
ponto _______ para o fomento da cadeia produtiva. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 

O numero de famílias de agricultores familiares no estado da Bahia inseridos no PNPB esta sendo 
considerado______. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 

O número de cooperativas vinculado ao PNPB com relação à quantidade de agricultores familiares no estado da 
Bahia esta sendo considerado_______ 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O aumento da renda dos agricultores agricultores da Bahia em função da produção destinada ao PNPB esta 
sendo considerado________. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O selo combustível social esta sendo considerado______para a inclusão dos agricultores no estado da Bahia 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A legislação ambiental vigente é _____ para a competitividade do biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
O tratamento dos resíduos é _____para a competitividade do biodiesel na Bahia. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
 
A questão ambiental é considerada um fator ______ para o aumento da produção de biodiesel. 
(    ) Muito Desfavorável (   )Desfavorável (   ) Neutro (   ) Favorável (    ) Muito Favorável 

Comentários (se necessário): 
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APÊNDICE B- ROTEIRO DE ENTREVISTA 
AGRICULTOR FAMILIAR 
 Nome do Entrevistado: 

Cargo do entrevistado: 

Data: Horário:  Local: 

Tempo de produtor rural Tem DAP Quantos trabalham na fazenda? 

Localização da Fazenda Trabalha Fora Área da fazenda 
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 
O Senhor sabe o que é biodiesel? Conhece o PNPB? Se conhece, quais os pontos positivos e negativos?  
O Senhor já ouviu falar do Selo Combustível Social?  
O Senhor conhece algum programa do governo para melhorar sua produção (soja, palma, mamona)? Se sim, 
qual(is)?  
Em sua opinião como estão atuando o pessoal da Embrapa, Cooperativa, EBDA, CEPLAC, Bancos e outros? 
Qual a participação delas no seu dia-a-dia? 
O Senhor associado ou cooperado de qual entidade de classe? Se não, por que não se associou? Se sim, por que 
se associou? Há quanto tempo?  O Senhor participa das reuniões da sua entidade? 
O Senhor se considera integrado a sua associação/cooperativa (   ) Sim (   ) Não  (   ) Mais ou menos 
Como classifica a sua associação ou cooperativa? (   ) Muito Boa (   ) Boa  (   ) Regular (   ) Ruim 
O Senhor esta inserido no PNPB? Quais as vantagens dos incentivos da inserção no PNPB? Quais os pontos 
negativos? 
FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 
Quais as culturas que o Senhor produz? Há quanto tempo planta esta(s) cultura(s)? 
Qual a sua a produção de cada cultura? O Senhor plantando para atender o programa de biodiesel?  
Quanto gasta para plantar uma hectare e/ou tarefa de cada cultura?  Qual o valor do produto final de cada? 
O Senhor confia nas cooperativas, nas esmagadoras, nas usinas de biodiesel?    
O Senhor destina sua produção para as usinas de biodiesel /cooperativas/esmagadoras/comerciantes locais?  
Você pesquisa preço na praça da sua região? 
Desde quando o Senhor vende para ele(s)? Já teve algum problema com algum deste? 
Qual o retorno financeiro paga o trabalho que o Senhor tem no plantio da cultura (soja/palma/mamona)? 
Existe área ou plantação que foi diminuída para aumentar a plantação de culturas para atender o biodiesel?  
O Senhor foi informado quais os tipos de financiamento disponível ao senhor? Por quem? Quais os tipos? 
O Senhor consegue crédito com facilidade? Por quê? Quais são as suas dificuldades de conseguir crédito?  
A sua cooperativa dispõe de crédito aos seus cooperados? Se não, por quê? Se sim, já pegou este crédito?  
Já pegou crédito em algum banco? Se não, por quê? Se sim, já pegou este crédito?  
Como o Senhor pegou o dinheiro para que?   
A usina de biodiesel/cooperativa/esmagadora fornece algum que tipo de ajuda ao Senhor? 
Algum já lhe orientou a fazer algum projeto para pegar dinheiro nos bancos? Quem? Teve que pagar? 
Tem acesso a outros tipos de recursos externos?  
(  ) Atividades não Agrícolas (  ) Aposentadoria/Pensão (  ) recursos próprios (   )Outro. 
Como é efetivado o pagamento da safra pela cooperativa / pelo comerciante local ou pela usina de biodiesel? 
(preço de mercado ou preço estabelecido em contrato)? O Senhor recebeu o valor combinado? Eles pagam 
alguma bonificação? 
Quais os motivos que te levaram a plantar a mamona(   )/palma(   )/soja(    ) para a indústria de biodiesel? 
O que desestimula o Senhor a plantar a mamona(   )/palma(   )/soja(    )? 
O Senhor aumentou a sua renda com o incentivo para à produção de oleaginosas para o biodiesel?  
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O Senhor poderia me informar qual a sua renda mensal? 
Deste total, quanto representa a renda da cultura (soja/palma/mamona) neste ganho? 
O Senhor assinou algum tipo de contrato para entregar a sua produção para a alguma cooperativa ou usina? Se 
sim, qual(is)? Este contrato foi assinado entre o Senhor e a empresa ou entre o Senhor e a cooperativa? 
Sabe o que tinha no contrato? O Senhor recebeu uma cópia do contrato assinado? 
Os deveres e direitos acordados de cada parte têm sido cumpridos? Qual a punição inerente ao rompimento? 
Quem faz o transporte da sua produção? Como? Quem paga o frete? 
Qual a sua visão sobre a questão da infraestrutura disponível na sua região (água, estradas, outros) na produção e 
comercialização das culturas na sua região? 
Tem como estocar a sua safra na sua fazenda?  
FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 
Quais as tecnologias utilizadas pelo Senhor na sua fazenda?  
Quais os equipamentos utilizados para o plantio e colheita?  
Na sua propriedade tem esmagadora de óleo? Conhece alguma cooperativa que faz este tipo de serviço? 
O Senhor conhece agricultores individuais que têm máquinas e/ou depósitos para extração de óleo vegetal? Tem 
condição de comprar esta máquina? Se tivesse, compraria? 
Há investimento da fazenda para aumentar a quantidade e qualidade de matérias-primas? 
Existem parcerias com algum órgão do governo? Se sim, quais? Se não, por quê? 
Como o Senhor faz para se qualificar para o plantio e tratos na lavoura? 
Quais são os principais pontos negativos e positivos relacionados à utilização de novas culturas agrícolas, em 
especial as oleaginosas para a produção de biodiesel? 
FATORES EMPRESARIAIS  
O Senhor faz algum planejamento para o plantio e a colheita das oleaginosas? Como é feito? 
Qual a participação da sua cooperativa no processo de planejamento do plantio até a colheita? E dos órgãos de 
governo? 
O Senhor recebe assistência técnica? Como é realizada a assistência técnica na sua fazenda? Quem faz? E como 
é a qualidade da assistência técnica recebida? 
Quem fornecem sementes para o Senhor? A qualidade das sementes é boa?  
Qual a importância da assistência técnica para o Senhor? 
O Senhor conhece algum banco de sementes na sua região ou na Bahia? Se sim, onde e de quem?  
O que o Senhor leva em consideração para plantar aquela determinada cultura durante o ano agrícola? 
(  ) O preço de mercado (  ) O crédito (  ) Área disponível (  ) Assistência Técnica ( ) Disponibilidade de 
Máquinas Agrícolas (   ) outros _____________ 
FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 
O Senhor faz correção do solo antes de plantar? Porque sim ou porque não? 
O Senhor utilizou algum tipo de adubação? Porque sim ou porque não? 
O Senhor utilizou defensivos agrícolas? Porque sim ou porque não?  
O Senhor planta outras culturas em consórcio com outra oleaginosa para o biodiesel?  
Quais os problemas encontrados na produção da cultura (soja/ palma/mamona)? 
Se tivesse outras alternativas de culturas viáveis para serem utilizadas como matérias primas para a usina de 
biodiesel, o Senhor ás cultivaria? Por quê? 
O cultivo de qualquer cultura proporciona uma melhor qualidade de vida para a família? Por quê? 
 
PERGUNTA FINAL: 
Na sua visão, quais são as principais dificuldades que impedem os agricultores familiares na produção de 
oleaginosas para o mercado de biodiesel? Como acabar com estas dificuldades?   
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APÊNDICE C- ROTEIRO DE ENTREVISTA 
BANCOS 
Nome do Entrevistado: 

Nome do banco: Cargo do entrevistado: 

Data: Horário:  Local: 

Tel:  Email: 
 

FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Você conhece a Lei 11.907 (lei do biodiesel)? Comente 

Você já ouviu falar do Selo Combustível Social? Comente 

Conhece as políticas públicas para o fomento da cadeia produtiva da mamona e/ou biodiesel na Bahia? Se sim, 
qual(is)? Comente 

Qual a seu ponto de vista com relação aos investimentos públicos realizados pelo governo do estado visando o 
fomento da mamona e do biodiesel com a agricultura familiar? 

Qual a participação desta instituição financeira para o desenvolvimento das políticas públicas para a cadeia 
produtiva do biodiesel? 

 

FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 

De que maneira a política macroeconômica tem influenciado na cadeia da mamona?  

Você conhece à distribuição de incentivos financeiros federais e estaduais para estimular a cadeia produtiva? 
Comente 

Quais as linhas de financiamentos disponíveis para as empresas (usinas e esmagadores)?  

Quais as linhas de financiamentos disponíveis para os produtores rurais e qual a taxa de juros cobrada para cada 
linha? E especificamente, para a produção de soja, palma e mamona? Estas linhas de financiamento contemplam 
todas regiões da Bahia? Quais não são e porquê?  

Há algum financiamento especial para o programa de biodiesel? Quais oleaginosas têm sido mais contempladas? 
E por quê?  

Quais são os tipos de crédito de que os produtores mais precisam (investimentos, custeio, comercialização)?  

Qual o montante foi destinado nos últimos anos para a produção de mamona/palma/soja?  

Tem conhecimento do número de produtores familiares no estado da Bahia?  

Quantos agricultores familiares buscaram crédito para financiarem a produção de mamona, palma e soja na 
Bahia? Quantos conseguiram a liberação do financiamento para a produção?  

Quais são as principais dificuldades encontradas pelos agricultores familiares no momento de pleitear o 
financiamento e a consequente liberação do crédito? 

As cooperativas possuem créditos diferenciados? Afinal, quem tem créditos diferenciados? 

Quando o financiamento é recusado pelo banco, a quem os agricultores familiares recorrem na procura de 
crédito?    

Existe anulação de contrato por parte da instituição bancária ou por parte do agricultor familiar? Quais as 
principais motivos e consequências? 

Qual o nível de endividamento médio das empresas (usinas e esmagadores) junto a esta instituição financeira? 
(   ) até 10%   (  ) de 10 a 30%   (   ) de 30 a 50%   (   ) de 50 a 70%  (   ) mais de 70% (   ) não sabe 

Qual o nível de endividamento médio dos agricultores familiares junto a esta instituição financeira? 
(  ) até 10%   (  ) de 10 a 30%   (   ) de 30 a 50%   (   ) de 50 a 70%  (   ) mais de 70% (   ) não sabe 
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O banco realiza trabalha de orientação para aquisição de financiamento diretamente com os agricultores 
familiares ou existem órgãos que realiza este tipo de serviço entre os agricultores na Bahia?  

O mercado do biodiesel tem sido percebido como oportunidade de diversificação e renda? Quais são os 
principais aspectos críticos relacionados à sobrevivência no mercado? 

 

FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

O banco realiza ou financia atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) com foco em biodiesel? Se sim, 
quais são? Como são financiados os projetos de P&D? Qual foi o montante deste investimento em P&D? 
Detalhar. 

Existe alguma parcela do faturamento do banco que são destinados exclusivamente a P&D?  Se sim, como 
funciona este investimento? Se não, por quê?   

Existem parcerias com instituições de pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias? Detalhar 

Você conhece a Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB)? Se sim, qual o impacto desta Rede no 
fomento da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia? 

Você conhece a FAPESB? Têm algum convênio ou projeto com esta instituição? Se não, por quê? Se sim, relatar 
sobre o(s) projeto(s)? 

Conhece o Parque Tecnológico da Bahia? Conhece projeto neste Parque como foco no biodiesel? 

 

FATORES EMPRESARIAIS  

O banco tem planejamento estratégico para atender os agricultores familiares na Bahia?  

Quais são os principais objetivos e metas mais relevantes para atender os agricultores familiares na Bahia? 

O Banco participou da implantação do núcleo de produção de matéria-prima ou dos projeto Polos de Biodiesel 
na Bahia? Se não, por que não participou? Se sim, qual foi o papel desempenhado?  

Como você considera a relação do banco com as esmagadoras, sindicatos, cooperativas, órgãos de pesquisa, 
agricultores familiares? Comente a relação de cada um? 

Conforme a sua experiência, acredita que o segmento de biodiesel se apresenta interessante? Comente 

 

FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 

Considerando a tradição, o hábito e a cultura produtiva dos agricultores familiares em relação às diferentes 
oleaginosas, você acredita que poderá haver modificações na produção agrícola nas regiões produtoras de 
oleaginosas? Se não, qual a sua sugestão para esta mudança? 

Como você avalia o aumento da produção de biodiesel e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores 
familiares na Bahia? 

A questão ambiental é considerada como um fator de competitividade da atividade no mercado? Se não, como é 
possível transformá-la em fator relevante de competitividade? 

Existem mecanismos de inclusão (premiação ou compensação) de cooperativas ou agricultores familiares para 
priorizarem (fidelização) seus negócios junto ao banco? 

 

PERGUNTA FINAL: 

Como você resumiria o programa de biodiesel no Brasil e na Bahia? Quais os obstáculos e os esforços para 
fomentar este programa? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
COOPERATIVAS 
Nome do Entrevistado: 

Instituição/empresa: Cargo do entrevistado: 

Data: Horário:  Local: 

Tel:  Email: 

Aspectos gerais 

Atuação da cooperativa: Nº de cooperados: 

 
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Você conhece a Lei 11.907 (lei do biodiesel)? Você já ouviu falar do Selo Combustível Social?  

A questão do DAP para sustentação do Selo Combustível Social? Comente sobre os leilões de biodiesel? 

Quais as políticas do governo (Federal, Estadual e Municipal) da Bahia para fomentar a cadeia produtiva?  

Conhece alguma prefeitura municipal ou consorcio destas envolvidos a acerca do PNPB na BA? 

Tem alguma crítica sobre os impostos federal e estadual para a produção de oleaginosas/óleo? Quais são/foram 
os incentivos fiscais recebidos para as cooperativas? Qual(is)? Como funciona?  

Como a cooperativa procura fazer a representação política em prol aos interesses dos seus cooperados? 

Quais são as principais dificuldades que impedem a inserção definitiva dos agricultores familiares na cadeia 
produtiva do biodiesel?  

Qual o papel/ação da sua instituição para neutralizar estas dificuldades? 

FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 

Quais os tipos de produtos e/ou serviços que a cooperativa comercializa? Produz óleo ou somente comercializa 
grãos? Tem muita procura destes produtos? Quem são os maiores compradores? 

Quais as matérias-primas mais produzidas na região? Comente sobre a oferta destas matérias-primas?  

A política macroeconômica influencia na cadeia produtiva da palma nesta região? 

Você é favorável que os produtos brasileiros in-natura saiam do Brasil isento de impostos federais na 
exportação? Ou eles têm que agregar valor ao produto? 

A cooperativa possui integração vertical a montante (plantação/) ou jusante (esmagadora/usina de biodiesel)? 

Você acha que esta integração vertical para a cadeia produtiva do biodiesel é a solução? Comente 

Qual(is) o(s) tipo(s) de financiamento(s) recebidos/obtidos pela cooperativa nos últimos anos? 

Em quais as fontes dos recursos? (     )bancos públicos (     )bancos privados (   )recursos próprios 

Se a cooperativa não têm ou esta com problemas ao acesso ao crédito, especificar quais foram as razões? 

A cooperativa opera na viabilização de financiamentos para agricultores familiares para implantação e/ou 
modernização da atividade agrícola? Se sim, como? 

Qual a seu ponto de vista com relação aos investimentos públicos realizados pelo governo do Estado visando o 
fomento das oleaginosas oriundas da agricultura familiar? 

A cooperativa consegue atender aos pedidos previstos? Quais as principais dificuldades que a cooperativa 
enfrenta atualmente? O que poderia ser feito para melhorar?  

Qual o percentual da entrega da produção pelos seus associados? Quais as ações que podem ser feitas para 
aumentar?  

Existem problemas com intermediários? 
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Quantas famílias estão integradas aos projetos da cooperativa? Quantos cooperados/associados aderiram ao 
PNPB? E qual motivo? Quais as dificuldades para convencimento dos produtores em aderir ao PNPB? 

A cooperativa faz análise de mercado (demanda e oferta)? Há interesse da cooperativa em aumentar a oferta? Se 
sim, como? Quais as dificuldades? 

Qual é a origem da produção agrícola adquirida?  ____% agric. familiares ____% empresarial ____% 
atravessadores ____% outros 

Qual é a origem do óleo adquirido? ____% esmagadora empresarial ____% esmagadora de outras cooperativas 
____% outros 

As deliberações das usinas determinam as decisões dos agricultores familiares no aumento da sua produção? 
Comente. 

O preço que a cooperativa paga pelas matérias primas ao associado é de mercado ou de acordo com o contrato 
efetivado?  

Indique o preço pago de cada oleaginosa adquirida. Como você avalia o preço atual matérias-primas? Sabe me 
informar a produtividade das oleaginosas por ha ou tarefa?  

É possível informar custo de produção para uma ha ou tarefa? E o custo de esmagamento (pode ser litro, galão)?  

Que estratégias de redução de custos poderiam ser tomadas? 

Qual a sua opinião da atuação da usina de biodiesel nas regiões que estão instaladas?  

Qua(is) a(s) oleaginosa(s) que pode proporcionar melhores vantagens do ponto de vista econômico para a usina e 
para os agricultores familiares (em consórcio com culturas de subsistência já existentes)?  

Qual a taxa de crescimento da cooperativa nos últimos 5 anos? 

A cooperativa possui uma logística bem definida? Quem assume os custos do transporte das oleaginosas à 
cooperativa? Da cooperativa à usina? O que poderia ser feito para melhorar esta parte logística? 

Comente sobre a questão da infraestrutura (energia, água, rodovias, armazenamento e outros). 

A cooperativa têm a infra-estrutura para recebimento e armazenamento adequados? Comente. 

A cooperativa utiliza o serviço de terceirização de serviços? Se sim, justifique porque? 

Quais são os principais aspectos críticos relacionados à sobrevivência da cooperativa no mercado? 

FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

A cooperativa realiza atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D)?  

Existe alguma parcela do faturamento da cooperativa que são destinados exclusivamente a P&D?  Comente 

Que tipos de inovações tecnológicas foram introduzidos na cooperativa? 

Tem algum projeto de pesquisa em parceria com alguma usina, universidade ou outra instituição. Comente 

Tem algum produto diferenciado que poderá resultar em patentes?   

Quais são as formas de obter informação sobre avanços tecnológicos? 

A cooperativa foi projetada para processar quais tipos de óleos? Possuem limitações tecnológicas para o 
processo dos óleos? Se, sim, quais são estas limitações e quais são os esforços para superá-las? 

No processo de esmagamento utiliza possui equipamentos modernos? Quais são os principais problemas nas 
questões técnicas de produção? E como superá-los? 

A cooperativa tem laboratórios próprios para verificar a qualidade do óleo? Se sim, tem certificações? 

Há investimentos previstos em modernização da cooperativa? Onde? Quando?  Quanto?  

Como você avalia o domínio de tecnologia por parte dos agricultores (equipamentos novas, computadores) 

Comente sobre a atuação do governo do Estado da BA na orientação / capacitação à utilização de novas 
tecnologias para a cadeia produtiva? 

Você alguma destas instituições: Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB). FAPESB. Parque 
Tecnológico da Bahia. 
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A cooperativa possui Unidade de Teste, Unidade de Demonstração, Escola de Campo ou outras instalações para 
treinamento de pessoal? 

FATORES EMPRESARIAIS  

Quais são os principais objetivos e metas mais relevantes da cooperativa? 

Existe um planejamento estratégico? A cooperativa possui alguma certificação de gestão? Ou esta seguindo 
algum modelo de gestão? 

Os gestores da cooperativa fizeram algum curso de gestão? Quais? Onde? 

Os cooperados fizeram algum curso de qualificação? Quais? Onde? 

Existe algum recurso financeiro da cooperativa para o desenvolvimento e treinamento dos cooperados?  

Como é realizada a assistência técnica juntos aos agricultores familiares? Existe algum tipo de fiscalização?  

Os recursos têm sido satisfatório para garantir uma assistência técnica adequada? Quem paga estas assistência 
técnica? Qual seria a forma ideal de assistência técnica? 

Qual a sua percepção com relação ao desempenho do governo do Estado (EBDA) e Federal (CEPLAC) para a 
assistência técnica e extensão rural? 

A cooperativa tem dificuldades com recursos humanos qualificados na região? 

Você utiliza o Sistema de Gerenciamento das Ações do Biodiesel (Sabido)? Esta atualizado? Teve treinamento? 
Qual a sua crítica com relação ao Sabido?  

Na visão da cooperativa, quais são os principais obstáculos que impedem a inserção definitiva dos agricultores 
familiares na cadeia produtiva do biodiesel? E como superá-los? 

Quais são as ações realizadas pela cooperativa para estimular os agricultores familiares aderirem ao PNPB?  

Tem problemas financeiros e impeditivos legais para celebrar convênios junto aos entes municipais, estaduais e 
federais. Se tem, por que ainda não sanou? 

A cooperativa têm solicitações de serviços públicos junto aos entes municipais, estaduais e federais. Se tem, 
quais? Foi realizado por seleção, carta convite, edital ou outros? 

FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 

Comente sobre a questão das sementes (certificação, variedades fornecidas). Comente. 

Quais as principais dificuldades técnicas e/ou econômica de cada cultura (mamona, palma e soja)  

Como resolver o problema das produtividades das oleaginosas (mamona, palma e soja) no Estado da Bahia?  

Comente sobre a disponibilidade de insumos (água, fertilizante, adubos, outros) na região. 

Comente sobre a questão da utilização de práticas de correção, preparo do solo, tratos culturais e o nível de 
mecanização realizado pelos agricultores familiares. 

Comente sobre as condições de clima e solo no Estado da Bahia. (Ações do governo ou de outras instituições 
para esta questão) 

Conhece algum mecanismo de inclusão (premiação ou compensação) das cooperativas e /ou das usinas para os 
agricultores familiares para a priorizarem a fidelização dos negócios realizados? 

Conhece algum tipo de políticas sociais e ambientais praticada por algum agente da cadeia produtiva do 
biodiesel? Se sim, quais? Eles se relacionam com a comunidade local?  

Comente sobre o tratamento dos resíduos gerados pelos agentes da cadeia produtiva. Quais são os principais 
impactos ambientais gerados na cadeia produtiva do biodiesel?  

A cooperativa já foi punida por quaisquer danos ambientais? Se sim, quais? A cooperativa já foi forçada pelos 
órgãos de regulação ambiental para adotarem medidas de proteção ambiental? 

 

PERGUNTA FINAL: 

Como você vê o programa de biodiesel na Bahia? Quais os obstáculos e os esforços para fomentar este 
programa? 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
ESMAGADORAS DE ÓLEOS VEGETAIS 
Nome do Entrevistado: 

Nome da Empresa: Cargo do entrevistado: 

Data: Horário:  Local: 

Tel:  Email: 

Aspectos gerais 

Origem do capital e %: Quais os produtos a empresa produz? 

Qual a idade da planta 
industrial? 

( ) – de 5 anos ( ) entre 5 e 10 anos( ) entre 10 e 20 anos ( ) + 
20 anos 

  
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Comente sobre:  

Legislação do biodiesel – Conhece? Quais as críticas? 

Selo Combustível Social - leilões de biodiesel 

Políticas do governo do Estado da Bahia para fomentar a cadeia produtiva 

Quais as políticas do governo Federal para fomentar a cadeia produtiva  

Quais as políticas do governo municipal para fomentar a cadeia produtiva  

Conhece alguma prefeitura municipal ou consorcio destas envolvidos a acerca do PNPB na BA? 

Tributação federal e estadual para a produção de oleaginosas/óleo. Comentários e crítica 

Tem parceria com cooperativas. Tem confiabilidade? 

Como você vê a participação de cooperativas de agricultores na produção e comercialização de óleo e na 
produção de biodiesel?  

 

FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 

Quais os tipos de produtos e/ou serviços comercializam?  

Com relação à política macroeconômica (dólar, inflação e as alíquotas de exportação e importação), tem 
influenciado nos negócios da empresa?  

Você é favorável que os produtos brasileiros in-natura saiam do Brasil isento de impostos federais na 
exportação? Ou eles têm que agregar valor ao produto? 

Quais são/foram os incentivos fiscais recebidos para sua empresa especificamente? Qual(is)?  

As usinas de biodiesel têm prejudicado a sua empresa?  

Qual(is) o(s) tipo(s) de financiamento(s) recebidos/obtidos pela empresa nos últimos anos? 
(   )capital de giro   (    )investimento em modernização (  )investimento em ampliação  (   )outros:________ 

A sua empresa opera na viabilização de financiamentos para agricultores familiares para implantação e/ou 
modernização da atividade agrícola? Se sim, como? 

Qual a seu ponto de vista com relação aos investimentos públicos realizados pelo governo do estado visando o 
fomento da produção agrícola da agricultura familiar? 

Qual a origem da produção agrícola adquirida? ____% empresarial ____% cooperativa ____% agricultores 
____% outros 

Qual a capacidade de extração de óleo? _______Produção efetiva em 2013?_____ % cap. ociosa?____ 
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A produção de óleo da empresa se destina a atender quais estados brasileiros e/ou ao mercado internacional? 

A esmagadora realiza importação de matérias primas ou de óleo vegetal ou comprar de seus concorrentes para 
atender os seus pedidos? Qual a justificativa? Têm preços compatíveis?  

Quais são as formas de aquisição das matérias-primas (mercado spot, contrato, a vista, a prazo)? Os deveres e 
direitos acordados de cada parte têm sido cumpridos? Qual a punição inerente ao rompimento? 

A esmagadora possui uma integração vertical a montante (plantações agrícolas) ou a jusante (usina de 
biodiesel)? Se não, por quê? Se sim, quais são as vantagens destas integrações?  

A esmagadora faz análise de mercado (demanda e oferta)? Como você avalia a relação disponibilidade de 
oleaginosas para a produção de biodiesel? Há interesse da esmagadora em aumentar a oferta? 

Qual a parte da produção de óleo desta empresa é destinada ao segmento de biocombustível?  

Indique o preço pago de cada matéria-prima adquirida Kg/ton. Qual o preço do litro do óleo vegetal? 

O preço que a esmagadora paga pelas matérias primas é de mercado ou de acordo com o contrato efetivado?  

A esmagadora possui uma logística bem definida? Análise de custos de logística e custos do transporte  

Que estratégias de redução de custos poderiam ser tomadas (pela empresa ou governo) para racionalizar os 
custos de produção. 

Qual é o percentual do custo da energia no custo de produção? Qual a fonte utilizada? 

Comente sobre a questão da infraestrutura (energia, água, rodovias, armazéns e outros) para a produção de óleo 
e/ou biodiesel e o seu escoamento. 

A esmagadora utiliza o serviço de terceirização de maquinas e serviços? Se sim, justifique. 

Quais são os principais aspectos críticos relacionados à sua sobrevivência no mercado? 

Qual a sua opinião da instalação da usina de biodiesel na sua região? 

 

FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

A esmagadora realiza atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D)?  

Existe alguma parcela do faturamento da empresa que são destinados exclusivamente a P&D?   

Que tipos de inovações tecnológicas foram introduzidos na empresa? 

Tem projeto de pesquisa em parceria com alguma universidade/instituição/usina de biodiesel? Comente 

Você tem conhecimento sobre patentes relacionados ao seu negócio?   

Quais são as formas de obter informação sobre avanços tecnológicos? 

A esmagadora foi projetada para processar quais tipos de óleos? No processo de esmagamento utiliza possui 
equipamentos ultrapassados? Quais são os principais problemas nas questões técnicas de produção? Comente 

A esmagadora tem laboratórios próprios para verificar a qualidade do óleo? Se sim, tem certificações? 

Há investimentos previstos em modernização? Onde? Quando?  Quanto?  

Comente sobre a atuação do governo do Estado da BA na orientação / capacitação à utilização de novas 
tecnologias para a cadeia produtiva? 

Você alguma destas instituições: Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB). FAPESB. Parque 
Tecnológico da Bahia. 

A cooperativa possui Unidade de Teste, Unidade de Demonstração, Escola de Campo ou outras instalações para 
treinamento de pessoal? 

Quais os destinos ou usos dos co-produtos na empresa (ex: torta de mamona)? Este agrega valor ao negócio?  

Quais são os principais aspectos críticos relacionados à utilização de novas tecnologias nos usos dos co-
produtos? (ex: a questão da tecnologia para o processo de destoxicação). E como superá-los? 

Faça considerações sobre as práticas internacionais voltadas para a exportação do óleo vegetal? 

FATORES EMPRESARIAIS  
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Quais são os principais objetivos e metas mais relevantes da esmagadora? 

A esmagadora possui alguma certificação de gestão? Comente 

Existe um planejamento estratégico claramente definido e divulgado para todos os seus agentes? Comente  

Quais as críticas destas estratégias organizacionais aplicadas pela esmagadora? Comente  

Realiza algum trabalho de assistência técnica ou extensão rural. Se não, porquê? Se sim, como é realizado? 

Existe alguma fiscalização para monitorar a qualidade do óleo efetivamente? Comente 

A esmagadora tem dificuldades com recursos humanos qualificados na região? Comente 

Existe algum investimento direcionado especificamente para o desenvolvimento e treinamento dos recursos 
humanos? Quais são estes treinamentos? Com que freqüência? 

Levando em consideração a história e a influência das cooperativas e associações dos agricultores rurais na 
Bahia, em sua opinião acredita que elas estão preparados para a demanda crescente do mercado de bioenergia? 
Justifique 

Como você considera a relação da esmagadora com as usinas de biodiesel, sindicatos, cooperativas, órgãos de 
pesquisa e os agricultores familiares? Comente a relação de cada um 

 

FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 

Comente sobre a questão das sementes (certificação, variedades fornecidas, variedades são aquedadas, banco de 
sementes na Bahia, houve aumento no fornecimento após PNPB). Comente. 

Quais as principais dificuldades técnicas e/ou econômica de cada cultura (mamona, palma e soja)  

Como resolver o problema das produtividades das oleaginosas (mamona, palma e soja) no Estado da Bahia?  

Comente sobre a disponibilidade de insumos (água, fertilizante, adubos, outros) utilizados na produção de 
oleaginosas. 

Comente sobre a questão da utilização de práticas de correção, preparo do solo, tratos culturais e o nível de 
mecanização realizado pelos agricultores familiares. 

Comente sobre as condições de clima e solo no Estado da Bahia. (Ações do governo ou de outras instituições 
para esta questão) 

Conhece algum mecanismo de inclusão (premiação ou compensação) das cooperativas e /ou das usinas para os 
agricultores familiares para a priorizarem a fidelização dos negócios realizados? 

Conhece algum tipo de políticas sociais e ambientais praticada por algum agente da cadeia produtiva do 
biodiesel? Se sim, quais? Eles se relacionam com a comunidade local?  

Comente sobre o tratamento dos resíduos gerados pela sua cadeia produtiva. 

Quais são os principais impactos ambientais gerados no seu elo da cadeia produtiva do biodiesel?  

Considerando a tradição, o hábito e a cultura produtiva dos agricultores familiares em relação às diferentes 
oleaginosas, você acha que as produções agropecuárias mudarão nesta região? Comente 

Conhece a orientação do governo do Estado com relação à utilização das oleaginosas mais produtivas com base 
nas condições climáticas da sua região?  

A esmagadora já foi punida por quaisquer danos ambientais? Se sim, quais? A esmagadora já foi forçada pelos 
órgãos de regulação ambiental para adotarem medidas de proteção ambiental? 

 

PERGUNTA FINAL: 

Como você vê enxerga a cadeia produtiva da palma? Será que serve para o programa de biodiesel na Bahia? 
Quais os obstáculos e os esforços para fomentar este programa? 
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APÊNDICE F -ROTEIRO DE ENTREVISTA 
INSTITUIÇÕES 
Nome do Entrevistado: 

Instituição/empresa: Cargo do entrevistado: 

Data: Horário:  Local: 

Tel:  Email: 

Aspectos gerais 

Tempo da sua experiência e/ou 
envolvimento com a cadeia produtiva do 
biodiesel: 

(   ) até 2 anos  (   ) entre 2 a 4 anos (   ) entre 4 a 
8 anos   (   ) entre 8 a 10 anos (   ) acima de 10 
anos       

Tipo da Organização: (   ) Empresa privada  (   )  Universidade Privada                                              
(   ) Universidade Pública  (   ) outros órgãos públicos 

 
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Comente sobre a Lei 11.907, do biodiesel. Pontos positivos e negativos com sugestões. 

Fale sobre o Selo Combustível Social como ferramenta propulsora para o aumento da produção agrícola.  Pontos 
positivos e negativos com sugestões. 

Será que existe manipulação do numero do DAP para sustentação do Selo Combustível Social?  

Comente sobre o sistema atual de comercialização de biodiesel via leilão promovido pela ANP.  (Visão sobre o 
mercado livre para comercialização de biodiesel) 

Você tem alguma crítica sobre a legislação que subsidia os tributos federais (PIS/PASEP) para a produção de 
biodiesel? 

Você tem alguma crítica sobre a legislação que subsidia o principal tributo estadual (ICMS) para a produção de 
biodiesel? 

Fale sobre as políticas públicas do Governo Federal para o fomento da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia. 
Pontos positivos e negativos com sugestões 

Fale sobre as políticas públicas do Estado da Bahia para o fomento da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia. 
Pontos positivos e negativos com sugestões 

E as prefeituras municipais no cenário do PNPB na BA. Elas participam? O que elas estão fazendo? Elas foram 
envolvidas? 

Comente sobre a atuação das cooperativas credenciadas pelo MDA para atuar no PNPB na Bahia. Elas 
participam? O que elas estão fazendo? Elas forma envolvidas? 

Quais são as principais dificuldades que impedem a inserção definitiva dos agricultores familiares na cadeia 
produtiva do biodiesel? Qual o papel/ação da sua instituição para neutralizar estas dificuldades?  

 

FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 

Como à política macroeconômica tem influenciado na cadeia produtiva do biodiesel?  

De que forma a Lei Kandir (que isenta impostos federais na exportação de matérias-primas in-natura), afeta o 
mercado de biodiesel, em especial na Bahia?  

Comente sobre a oferta de matéria-prima para a produção de biodiesel na Bahia. Quais as matérias-primas 
utilizadas? Disponibilidade? Sua participação para o biodiesel? Novas sugestões? 

Comente sobre a capacidade instalada X produção de biodiesel das usinas no Estado da Bahia.  

A integração vertical para a cadeia produtiva do biodiesel é a solução? Comente 
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Comente sobre preços de oleaginosas e custos totais de produção de biodiesel. 

Comente sobre os preços do biodiesel praticados nos leilões realizados pela ANP. Viabilidade econômica? 
Disparidades regionais? 

Que estratégias de redução de custos poderiam ser tomadas (pelo setor ou governo ou cooperativa) para 
racionalizar os custos com a aquisição da matéria-prima? 

Comente sobre taxas de juros, forma e prazo de liberação de linhas de crédito para a cadeia produtiva do 
biodiesel. 

Você conhece alguma usina/esmagadora/cooperativa que opera na viabilização de financiamentos para 
agricultores familiares? Se sim, quais e como funcionam? 

Comente sobre a questão da infraestrutura (energia, água, rodovias, recebimento, armazenamento, outros) para a 
produção de óleo e/ou biodiesel e o seu escoamento.  

Em relação aos termos de competitividade como situa-se a região Nordeste no fomento à produção de biodiesel?   

 

FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

Conhece alguma atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) sendo realizadas pelas 
cooperativas/esmagadoras/usinas de biodiesel? Se sim, quais são estas atividades?  

Comente sobre as novas inovações tecnológicas e as novas rotas tecnológicas para a produção de Biodiesel? 
Destas, podemos aplicar na Bahia?Qual seria a melhor para a Bahia? 

Comente sobre o nível de investimentos e a utilização de novas tecnologias nos usos dos co-produtos na cadeia 
produtiva do biodiesel. 

Conhece algumas limitações tecnológicas para o processo dos óleos e/ou biodiesel? Se, sim, quais são estas 
limitações e quais são os esforços para superar essas barreiras? 

Conhece alguma parceira da cadeia produtiva do biodiesel com instituições de pesquisa na Bahia? Comente 

Quais as suas críticas com relação às especificações para o biodiesel pela ANP?  

Como sem sido a difusão de tecnologia por parte da sua instituição? 

Sua instituição utiliza parte do faturamento para investir em P&D?  

Tem conhecimento sobre o número de patentes registradas pelos pesquisadores baianos com relação ao 
biodiesel? Se sim, qual(is) a(s) instituição(ões) e pesquisador(es)?  

Como você avalia o domínio de tecnologia por parte: i) dos agricultores; ii) das esmagadoras; iii) das usinas; iv) 
das cooperativas 

Você sabe dizer se as usinas têm laboratórios próprios para verificar a qualidade do biodiesel? Se sim, será que 
elas têm certificações? 

Comente sobre a atuação do governo do Estado da BA no desenvolvimento de pesquisa e como fonte de 
informação e disseminação de conhecimento. (Universidades, FAPESB, Parque Tecnológico e outros) 

 

FATORES EMPRESARIAIS  

Você conhece algum agente da cadeia produtiva do biodiesel com alguma certificação de gestão? Qual(is)?  

Você conhece algum planejamento estratégico realizado por qualquer agente da cadeia produtiva? Se sim, 
qual(is)? Comente 

Comente sobre o sistema de gestão dos agricultores familiares (ex: planejamento estratégico, controle da 
produção, controle de qualidade, controle de custos e despesas) 

Comente sobre o sistema de gestão das cooperativas (ex: planejamento estratégico, controle da produção, 
controle de qualidade, controle de custos e despesas) 

Comente sobre o sistema de gestão das esmagadoras (ex: planejamento estratégico, controle da produção, 
controle de qualidade, controle de custos e despesas) 
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Comente sobre o sistema de gestão das usinas (ex: planejamento estratégico, controle da produção, controle de 
qualidade, controle de custos e despesas) 

Comente sobre a realização de treinamentos realizados no Estado da Bahia (para agricultores, funcionários, 
operários). Se tem? Conhece algumas deles? Como funciona?  

Comente sobre a fiscalização da ANP. Existe efetivamente? É rígida? É necessária?  

Comente sobre a gestão da assistência técnica juntos aos agricultores familiares.  

Qual a sua percepção com relação ao desempenho do governo do Estado para a assistência técnica e extensão 
rural? 

Em sua opinião como esta o desempenho dos agentes da cadeia (governo, cooperativa, esmagadora, usinas) para 
disseminação da informação e capacitação? 

 

FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 

Comente sobre a questão das sementes (certificação, variedades fornecidas, variedades são aquedadas, banco de 
sementes na Bahia, houve aumento no fornecimento após PNPB). Comente. 

Quais as principais dificuldades técnicas e/ou econômica de cada cultura (mamona, palma e soja)  

Como resolver o problema das produtividades das oleaginosas (mamona, palma e soja) no Estado da Bahia?  

Comente sobre a disponibilidade de insumos (água, fertilizante, adubos, outros) utilizados na produção de 
oleaginosas. 

Comente sobre a questão da utilização de práticas de correção, preparo do solo, tratos culturais e o nível de 
mecanização realizado pelos agricultores familiares. 

Comente sobre as condições de clima e solo no Estado da Bahia. (Ações do governo ou de outras instituições 
para esta questão) 

Conhece algum mecanismo de inclusão (premiação ou compensação) das cooperativas e /ou das usinas para os 
agricultores familiares para a priorizarem a fidelização dos negócios realizados? 

Conhece algum tipo de políticas sociais e ambientais praticada por algum agente da cadeia produtiva do 
biodiesel? Se sim, quais? Eles se relacionam com a comunidade local?  

Comente sobre o tratamento dos resíduos gerados pelos agentes da cadeia produtiva. 

Quais são os principais impactos ambientais gerados na cadeia produtiva do biodiesel?  

 

PERGUNTA FINAL: 

Como você resumiria o programa de biodiesel na Bahia em termos de competitividade?  

Os objetivos estipulados pelo PNPB estão sendo atendido na região Nordeste?  

Quais os obstáculos e os esforços para fomentar este programa? 
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APÊNDICE G - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
AGRÔNOMOS/TÉCNICOS AGRÍCOLAS 
Nome do Entrevistado: 

Instituição/empresa: 

Data: Horário:  Local: 

Tel:  Email: 

Aspectos gerais 

Área total que assiste? Produtividade média por cada oleaginosa que assiste: 

Quantas famílias, são assistidas por mês? % - área cultivada para produção de biodiesel: 

 
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Comente sobre os seguintes pontos e cite quais os pontos positivos e negativos aspectos a considerar 

 Lei do biodiesel 

 Selo Combustível Social 

Você é favorável ou não ao pagamento do bônus o valor de mercado por saca vendida às usinas. Comente 

Será que existe alguma manipulação do numero do DAP para sustentação do Selo Combustível Social?  

Quais são as políticas públicas para o fomento da cadeia produtiva das oleaginosas da região? 

Como você percebe o esforço do governo do estado da Bahia no fomento do programa de biodiesel? 

Qual a atuação das prefeituras municipais acerca do programa de biodiesel na região que você assiste? 

 

FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 

Como à política macroeconômica tem influenciado na cadeia produtiva dos óleos vegetais e do biodiesel?  

Quais os principais oleaginosas produzidas na região? Qual a produção agrícola (de cada matéria-prima) 
destinada à produção de biodiesel?  

Comente sobre a oferta e  procura das oleaginosas produzidas na região. 

Quantas usinas de biodiesel e esmagadoras de óleos vegetais a região possui? Conhece a capacidade instalada de 
cada? 

Conhece alguma empresa/cooperativa verticalizada na região? A verticalização é a salvação no agronegócio? 

Qual o preço de cada oleaginosa produzida na região por Kg/saca/tonelada? Como conhece o sistema de 
negociação de preços das oleaginosas? 

Qual o preço do óleo vendido (especificar o tipo de óleo)?   

Qual o custo de produção de cada oleaginosa produzida na região? E o custo de produção do óleo vegetal? 

Fale sobre a questão do financiamento agrícola na região. Quais os tipos mais utilizados? 

Qual são os investimentos públicos realizados pelo governo do estado da BA visando o fomento do biodiesel 
com a agricultura familiar? 

Você conhece alguma usina/esmagadora/cooperativa que opera na viabilização de financiamentos para 
agricultores familiares? 

Quantos rodões de beneficiamento você conhece na região (produção de óleo)? Se sim, eles funcionam? Quais 
os seus principais problemas? 

Os agricultores que você assiste, fornecem matérias-primas para alguma usina que detêm o Selo Combustível 
Social? 
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Em sua opinião, que estratégias de redução de custos poderiam ser tomadas pelo setor agrícola? 

Qua(is) a(s) oleaginosa(s) que pode proporcionar melhores vantagens do ponto de vista econômico para a usina e 
para os agricultores familiares (em consórcio com culturas de subsistência já existentes)?  

Avalie a atuação das cooperativas juntos com os seus agentes (agricultor, usina, esmagadora, técnicos agrícolas) 

As deliberações das usinas determinam as decisões dos agricultores familiares no aumento da sua produção? 
Comente. 

Acredita que há interesse por parte dos agricultores familiares em aumentar a produção para atender o mercado 
de biodiesel? Se não, por quê? Se sim, quais os entraves encontrados?  

Comente sobre a questão da infraestrutura (energia, água, rodovias, recebimento e armazenamento, outros) para 
a produção de óleo e/ou biodiesel e o seu escoamento. 

 

FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

Conhece alguma atividade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizada por algum agente da cadeia 
produtiva da sua região? Se sim, quais são estas atividades?  

Conhece alguma parceria entre cooperativa com instituições de pesquisa e desenvolvimento? Se sim, quais?  

Quais são as suas formas de obtenção de informação sobre avanços tecnológicos? 

Comente sobre os equipamentos utilizados pelos agricultores familiares? Quais são as limitações dos agricultores 
em adquirem novos equipamentos? Como superar esta barreira? 

Como você avalia o domínio de tecnologia por parte: i) dos agricultores; ii) das esmagadoras; iii) das usinas; iv) 
das cooperativas 

Em sua opinião, onde é necessário maior avanço em desenvolvimento tecnológico, com relação ao processo de 
mecanização agrícola das culturas (plantio manual X plantio mecanizado; colheita manual X colheita 
mecanizada)?  

Você conhece a Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB)? A FAPESB? O Parque Tecnológico da 
Bahia? 

Conhece alguma Unidade de Teste, Unidade de Demonstração, Escola de Campo ou outras instalações para 
treinamento de pessoal? 

 

FATORES EMPRESARIAIS  

Você conhece os principais objetivos e metas mais relevantes da sua empresa? 

Comente sobre o sistema de gestão das cooperativas? Quais são as suas críticas e sugestões? 

Comente sobre o sistema de gestão dos agricultores familiares? Quais são as suas críticas e sugestões? 

Comente sobre o sistema de gestão das usinas? Quais são as suas críticas e sugestões? 

Como é realizada a assistência técnica juntos aos agricultores familiares? Existe alguma fiscalização da usina ou 
de algum órgão do governo pelo serviço prestado? Quem paga estas assistência técnica? 

Você acha que assistência técnica juntos aos agricultores familiares esta provocando algum impacto?  

Qual seria a forma ideal de assistência técnica para o programa de biodiesel? 

Existe algum problema no relacionamento com os agricultores familiares? Quais? Estes agricultores seguem as 
recomendações prestadas? Quais outros obstáculos?  

Como você considera a relação da cooperativa com os agricultores e vice-versa e da usina com as cooperativas e 
vice-versa? Comente a relação de cada um? 

 

FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 

Comente sobre a questão das sementes (certificação, variedades fornecidas, variedades são aquedadas, banco de 
sementes na Bahia, houve aumento no fornecimento após PNPB). Comente. 
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Quais as principais dificuldades técnicas e/ou econômica de cada cultura (mamona, palma e soja)  

Como resolver o problema das produtividades das oleaginosas (mamona, palma e soja) no Estado da Bahia?  

Conhece algum mecanismo de inclusão (premiação ou compensação) das cooperativas e /ou das usinas para os 
agricultores familiares para a priorizarem a fidelização dos negócios realizados? 

É admissível aumentar o número de safras (anual e bianual) em função da sazonalidade e das condições 
climáticas do Bahia? 

Conhece as técnicas mais atuais e adequadas de trato cultural para as oleaginosas na sua região?  Quais?  

Conforme o seu acompanhamento feito nas fazendas, você acha que o mercado de biodiesel se apresenta 
interessante para os agricultores familiares? Os acordos foram cumpridos para ambas as partes? 

Conhece algum tipo de políticas sociais e ambientais praticada por algum agente da cadeia produtiva do 
biodiesel? Se sim, quais? Eles se relacionam com a comunidade local?  

Quais são os principais impactos ambientais gerados na cadeia produtiva do biodiesel?  

Existe algum fator edafoclimático que dificulte o plantio e manejo das oleaginosas (soja, palma e mamona) nas 
regiões produtoras na Bahia? Quais? 

 

PERGUNTA FINAL: 

Em sua opinião, quais são os principais obstáculos que impedem a inserção definitiva dos agricultores familiares 
na cadeia produtiva do biodiesel? Quais são os esforços para superar estas barreiras? 
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APÊNDICE H - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
USINAS DE BIODIESEL 
Nome do Entrevistado: 

Instituição/empresa: Cargo do entrevistado: 

Data: Horário:  Local: 

Tel:  Email: 

Aspectos gerais 

Capacidade Instalada: Origem do capital e %: 

A empresa possui outra planta industrial?  
FATORES INSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Quais os principais aspectos negativos e positivos a considerar sobre a Lei 11.907, conhecida como lei do 
biodiesel? Quais seriam as suas sugestões para melhorar esta legislação? 

Você acredita que o Selo Combustível Social proporcionou/proporcionará benefícios para a produção agrícola no 
Bahia ou para uma região específica? Quais os pontos positivos e negativos do Selo Combustível Social?  Quais 
seriam as suas sugestões para melhorar o selo? 

Qual a sua opinião sobre o pagamento do bônus sobre o valor de mercado por saca vendida às usinas? 

Será que existe alguma manipulação do numero do DAP para sustentação do Selo Combustível Social? Como 
explicar a sustentação dos 30% das oleaginosas provenientes da agricultura familiar no Nordeste? 

O sistema de determinação de preços através de leilão de biodiesel esta coerente com a realidade da 
comercialização no Brasil e na Bahia? Quais os pontos positivos e negativos dos leilões de biodiesel? Quais 
seriam as suas sugestões para melhorar este sistema de comercialização de biodiesel? 

A usina tem permissão para vender biodiesel fora dos leilões? A usina se beneficia dos leilões realizados pela 
ANP? Comente este ponto e forneça outra solução para a comercialização de biodiesel? 

Existem políticas setoriais específicas ou algum tipo de incentivo governamental para o fomento da cadeia 
produtiva do biodiesel na Bahia? Se sim, qual(is)? Quais são os principais aspectos positivos desta(s) política(s) 
e negativos a considerar de cada uma destas políticas?  

Você conhece algum arranjo produtivo baseado em cooperativas de agricultores familiares voltados para o 
biodiesel? Se sim, quais? Comente a respeito. 

Como você percebe o esforço do governo do estado da Bahia no fomento do programa de biodiesel e qual a sua 
relação com os diversos agentes da cadeia produtiva (usinas, esmagadoras, sindicatos, cooperativas, 
universidades, etc)?  

Qual a atuação das prefeituras municipais acerca do PNPB na região da usina? 

Em relação as instituições presentes (usinas, esmagadoras, sindicatos, cooperativas, universidades, órgãos 
públicos, etc), qual a participação e a importância destas para o desempenho das políticas públicas para a cadeia 
produtiva do biodiesel? 

FATORES ECONÔMICOS E ESTRUTURAIS 

Com relação à política macroeconômica (dólar, inflação e as alíquotas de exportação e importação), tem 
influenciado nos negócios da usina? As mudanças no preço do petróleo alteram o mercado de biodiesel? 

Com relação à distribuição de incentivos tributários federais (PIS/PASEP) para estimular a cadeia produtiva do 
biodiesel, você considera adequados para tal finalidade? Estes incentivos são suficientes para cobrir os custos, 
inclusive com a agricultura familiar? Se sim, qual é a estratégica adotada pela usina para isto? Se não, você teria 
sugestões para melhorar estas distribuições de incentivos? 

Comente sobre a questão do “ICMS” no “Programa Desenvolve” do Estado da Bahia. Você teria sugestões para 
melhorar esta distribuição de incentivo para o programa de biodiesel? 

De que forma a Lei Kandir (que isenta impostos federais na exportação de matérias-primas in-natura), afeta o 
mercado de biodiesel, em especial na Bahia? Qual seria a alternativa viável para rever esta situação? 
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Qual(is) o(s) tipo(s) de financiamento(s) recebidos/obtidos pela usina nos últimos anos? 

(   )capital de giro   (   )investimento em modernização (   )investimento em ampliação  (   )outros:_________ 

Em quais as fontes dos recursos? 

(    )banco de desenvolvimento (     )bancos públicos (     )bancos privados (   )recursos próprios 

A usina opera na viabilização de financiamentos para agricultores familiares para implantação e/ou 
modernização da atividade agrícola? Se sim, como? 

Qual a seu ponto de vista com relação aos investimentos públicos realizados pelo governo do estado visando o 
fomento do biodiesel com a agricultura familiar? 

Qual o nível de endividamento da usina sobre o faturamento anual da usina? 

(    ) até 10%   (    ) de 10 a 30%   (    ) de 30 a 50%   (    ) de 50 a 70%  (    ) mais de 70% (   ) não sabe 

Qual a capacidade Instalada? ____________Produção efetiva em 2013?___________ % ociosa?________ 

Quais os fatores críticos desta capacidade ociosa?  Quais os esforços para superar essas barreiras?  

A usina possui uma integração vertical a montante (plantação/esmagadora própria)? Se não, por quê? Se sim, as 
fazenda(s) são próprias ou arrendadas? Todas no Estado da BA ou em outro estado? A esmagadora é própria, 
parceira ou arrendada?  A esmagadora é integrada na usina ou fora?  Qual a capacidade de extração de óleo? 
Quais são as vantagens desta integração?  

A usina faz análise de mercado (demanda e oferta)? Como você avalia a relação disponibilidade de matéria-
prima para a utilização em biodiesel em função da capacidade instalada das usinas no Estado da BA? 

As deliberações das usinas de biodiesel determinam as decisões dos agricultores familiares no aumento da sua 
produção das oleaginosas? Comente. 

Há interesse da usina em aumentar a oferta? Se não, por quê? Se sim, quais as principais dificuldades que a usina 
enfrenta atualmente e como superá-las? 

A usina esta conseguindo atender aos seus lotes de biodiesel arrematados? Faz compra de biodiesel de outras 
usinas para atender o resultado dos leilões? Existem problemas com intermediários? Comente 

Qual é a origem da produção agrícola adquirida?  ____% cooperativa ____% agricultores familiares ____% 
agricultura intensiva _____% outros 

Qual é a origem do óleo adquirido?____% esmagadora via empresarial ____% esmagadora via cooperativa 
____% outros 

Como você vê a participação de cooperativas de agricultores na produção e comercialização de biodiesel? Existe 
a possibilidade de isto acontecer na no estado da Bahia? Se não, dê os seus comentários? 

A matéria-prima adquirida é efetivamente utilizada na produção de biodiesel? Se não, o que a usina faz com a 
matéria-prima que é adquirida pelo agricultor familiar para atender o Selo Combustível Social? 

Indique as matérias-primas adquiridas pela usina, a sua origem e a participação por estado? Qual a sua opinião 
para aumentar a oferta destas matérias-primas na Bahia? 

Matérias-primas Estado %  Matérias-primas Estado % 

      

O preço que a usina paga pelas matérias primas é de mercado ou de acordo com o contrato efetivado? Indique o 
preço pago de cada matéria-prima adquirida.  

As matérias-primas oriundas de outros estados têm preços compatíveis? Como você avalia o preço atual 
matérias-primas (soja, palma e mamona) em termos de viabilidade econômica?  

A usina possui uma logística bem definida? Como você avalia/analisa os custos de logística de transporte de 
matéria-prima? Quem assume os custos do transporte das oleaginosas à cooperativa? Da cooperativa à usina? 
Qual o valor pago (especificar a métrica)? Como o transporte das matérias-primas e/ou óleos tem afetado a 
competitividade da usina? 

É possível informar quanto é o custo de se produzir 1 (um) litro de óleo a partir da mamona/palma/soja? Ou 
apenas o custo de esmagamento por litro? É possível informar quanto é o custo de se produzir biodiesel a partir 
de cada matéria-prima?  
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Que estratégias de redução de custos poderiam ser tomadas (pelo setor ou governo ou cooperativa) para 
racionalizar os custos com a aquisição da matéria-prima? 

Quais são os pontos mais importantes no processo de negociação entre o elo agrícola e industrial? 

Na sua opinião, quais os motivos que têm levado a constantes fechamentos de usinas de biodiesel na Bahia? 

Com relação à inclusão social dos agricultores familiares, qua(is) a(s) oleaginosa(s) que pode proporcionar 
melhores vantagens do ponto de vista econômico para a usina e para os agricultores familiares (em consórcio 
com culturas de subsistência já existentes)? Esta(s) oleaginosa(s) poderia(m) substituir a soja, no médio e longo 
prazo para a produção de biodiesel no Brasil e na Bahia? 

Comente sobre a atuação das cooperativas credenciadas pelo MDA para atuar no PNPB na Bahia. Quantas 
cooperativas estão conveniadas com a usina? Todas estão regularizadas para negociação? Qual o percentual da 
entrega da produção contratada pelas cooperativas? Há interesse em adquirir além do percentual mínimo 
estabelecido pelo MDA?  

Quais são as formas de aquisição das matérias-primas (mercado spot, contrato, a vista, a prazo)? Qual seria a 
melhor opção para o mercado baiano? O contrato de fornecimento é o mesmo para todas as culturas? Os deveres 
e direitos acordados de cada parte têm sido cumpridos? Quais as punições inerentes ao rompimento? 

A usina comercializa outros tipos de produtos? (ex: glicerina, álcool, matérias-primas)? Se sim, comente sobre 
cada um. Se não, por quê? 

A usina utiliza equipamentos compatíveis com a estratégia do negócio? Se sim, são integrados e interligados? 
Quais são os principais problemas nas questões técnicas de produção? E como superá-los? 

A usina realizou um estudo de localização quando foi implantada? Se sim, quais foram às razões mais relevantes 
para que a usina fosse implantada nesta região? Neste momento, como avalia a importância da localização desta 
usina de biodiesel para a competitividade da própria empresa? 

Qual é a fonte energética utilizada? (  ) Elétrica (  ) Gás____ (  ) Lenha (  ) Óleo combustível (  ) outros____ 

Qual o custo desta energia no preço final do biodiesel (%)_____ Como reduzir este valor?  

Comente sobre a questão da infraestrutura (energia, água, rodovias, outros) para a produção de óleo e/ou bidiesel 
e o seu escoamento?  

A usina tem a infraestrutura do recebimento e armazenamento adequados? Comente. 

A usina utiliza o serviço de terceirização de maquinas? Se sim, justifique. 

O mercado do biodiesel na Bahia tem sido percebido como oportunidade de diversificação e renda? Quais são os 
principais aspectos críticos relacionados à sobrevivência no mercado? E como superá-los? 

Com relação às regiões brasileiras, como a região Nordeste situa-se em termos de competitividade? Comente. 

FATORES TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO 

O grupo realiza atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D)? Se sim, quais são estas atividades?  

Quantas e quais foram as pesquisas que produziram resultados? Quantas e quais pesquisas não tiveram êxito? 
Quais foram os motivos?  

Que tipos de inovações tecnológicas e de gestão foram ou estão sendo desenvolvidas? Existe alguma inovação 
introduzida na empresa, tendo em vista a questão ambiental? 

Como são financiados os projetos de P&D? Qual foi o montante deste(s) investimento(s) em P&D? Detalhar 

Existe alguma parcela do faturamento da usina que são destinados exclusivamente a P&D?  Se sim, como 
funciona este investimento? Se não, por quê?   

Existem parcerias com instituições de pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias? Detalhar 

Existem patentes registradas pela usina com relação ao biodiesel? Quantas? Qual(is)?  

Quais são as formas de obtenção de informação sobre avanços tecnológicos? 

Qual a rota tecnológica utilizada desta usina no processo de produção do biodiesel? Houve mudanças nas novas 
rotas tecnológicas para a produção de biodiesel nos últimos anos? Quais? 

Os equipamentos indústrias da usina são modernos? Há investimentos previstos em modernização ou ampliação 
da fábrica? O que? Quando?  Quanto?  



329 
 

Possuem limitações tecnológicas para o processo destes óleos? Se, sim, quais são estas limitações e quais são os 
esforços para superar essas barreiras? 

Como você avalia o domínio de tecnologia por parte: i) dos agricultores; ii) das esmagadoras; iii) das usinas; iv) 
das cooperativas 

Quais são os principais aspectos críticos relacionados à utilização de novas tecnologias nos usos dos co-produtos 
na cadeia produtiva do biodiesel? E como superá-los?  

Você conhece a orientação do governo do estado em relação à utilização de novas tecnologias para a cadeia de 
biodiesel? 

A usina tem laboratórios próprios para verificar a qualidade do biodiesel? Se sim, tem certificações? 

Quais as suas críticas com relação às especificações para o biodiesel pela ANP? Faça as considerações sobre as 
práticas internacionais principalmente voltadas para a exportação do biodiesel? 

Você conhece a Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel (RBTB)? Se sim, qual o impacto desta Rede no 
fomento da cadeia produtiva do biodiesel na Bahia? 

A usina possui Unidade de Teste, Unidade de Demonstração, Escola de Campo ou outras instalações para 
treinamento de pessoal? 

Você conhece a FAPESB? Têm algum convênio ou projeto com esta instituição? Se não, por quê? Se sim, relatar 
sobre o(s) projeto(s)? 

Conhece o Parque Tecnológico da Bahia? Conhece projeto neste Parque como foco no biodiesel? 

FATORES EMPRESARIAIS  

Quais são os principais objetivos e metas mais relevantes da usina? 

Existe um planejamento estratégico claramente definido e divulgado para todos os seus agentes?  

A usina possui alguma certificação de gestão? Qual? E por que esta certificação? Se não possui certificação, qual 
o sistema de gestão adotado? Por que optou por este sistema? 

A usina trabalha com algum sistema de controle de qualidade, planejamento e controle da produção, 
planejamento da cadeia de suprimentos, controle de custos e despesas? Se sim, como funciona cada um destes 
sistemas? Se não, por quê? 

Quais as críticas destas estratégias organizacionais aplicadas pela usina? Quais são as suas sugestões?  

Se a cooperativa/agricultor não entregar a produção contratada, quais os mecanismos de gestão utilizados para 
reposição? 

A fiscalização da ANP existe efetivamente? É rígida? É necessária? Qual periodicidade? 

Como é realizada a assistência técnica da usina juntos aos agricultores familiares? Encontra alguma dificuldade 
neste relacionamento?  

Como é realizada a assistência técnica juntos aos agricultores familiares? Existe alguma fiscalização do governo 
pelo serviço prestado? Os recursos têm sido satisfatório para garantir uma assistência técnica adequada? Quem 
paga estas assistência técnica? Qual seria a forma ideal de assistência técnica? 

Qual a sua percepção com relação ao desempenho do governo do estado para a assistência técnica e extensão 
rural? 

A usina tem dificuldades com recursos humanos qualificados na região? 

Existe algum investimento direcionado especificamente para o desenvolvimento e treinamento dos recursos 
humanos? Quais são estes treinamentos? Com que frequência? 

Você utiliza o Sistema de Gerenciamento das Ações do Biodiesel (Sabido)? Esta atualizado? Teve treinamento? 
Qual a sua crítica com relação ao sistema do Sabido?  

Levando em consideração a história e a influência das associações dos agricultores rurais na Bahia, em sua 
opinião acredita que elas estão preparadas ou se preparando (técnica e economicamente) para a demanda 
crescente do mercado de bioenergia? Justifique 
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Na visão da usina, quais são os principais obstáculos que impedem a inserção definitiva dos agricultores 
familiares na cadeia produtiva do biodiesel? Quais são as ações realizadas pela usina para estimular os 
agricultores familiares aderirem ao PNPB?  

Como você considera a relação da usina com as esmagadoras, sindicatos, cooperativas, órgãos de pesquisa e os 
agricultores familiares? Comente a relação de cada um? 

FATORES AGRO-SÓCIO-AMBIENTAIS 

Sabe me dizer quais são as principais variedades de sementes fornecidas para os agricultores familiares da região 
(soja, palma, mamona, outras)? São certificadas? As variedades são adequadas?  Há necessidades de melhorias 
nas variedades de oleaginosas usadas? Qual é o elemento principal que norteia a decisão do agricultor quanto à 
escolha da(s) culturas que irá produzir? 

Você acredita que houve aumento no fornecimento de sementes para os agricultores com a implementação do 
PNPB? Comente. 

Conhece algum banco de sementes certificadas na Bahia?  Se sim, onde? Quais dificuldades de conseguir 
sementes certificadas e não certificadas? Como resolver o problema do mercado de sementes? 

Você teria condição de dizer quais as principais dificuldades técnicas e/ou econômica de cada cultura (soja/ 
palma/mamona) que se destinam a atender a usina de biodiesel? O que poderia ser feito para resolver estas 
dificuldades técnicas? 

Considerando a tradição, o hábito e a cultura produtiva dos agricultores familiares em relação às diferentes 
oleaginosas, você acha que as principais produções agropecuárias estão mudando na região?  Se não, qual a sua 
sugestão para esta mudança? 

Qual a sua percepção do desempenho do governo do estado em relação à utilização de uma determinada 
oleaginosa com base nas condições climáticas da sua região?  

A usina possui algum tipo de política social e ambiental? Se sim, quais? Quais promovem/promoveram 
resultados? Tem relacionamento com a comunidade local? Estas estão demonstradas no balanço social? Desta(s) 
quais as ações que possibilita a inclusão da agricultura familiar no processo produtivo?  

A usina tem algum instrumento/ferramenta que avalia o impacto das mudanças sociais e culturais da 
comunidade/região freqüentemente? Se sim, como? Se não, por quê? 

Como você avalia o aumento da produção de biodiesel e a melhoria da qualidade de vida dos agricultores 
familiares na Bahia? 

Existem mecanismos de inclusão (premiação ou compensação) de cooperativas ou agricultores familiares para 
priorizarem (fidelização) seus negócios junto à usina? 

Quais são os principais impactos ambientais gerados no seu elo da cadeia produtiva? A usina monitora seus 
impactos ambientais?  Se sim, quais ações são praticadas para reduzir estes impactos?  

O estabelecimento utiliza algum sistema de tratamento dos efluentes?  Se sim, qual o sistema utilizado? Se não, 
qual é o destino dos efluentes? 

Qual é a origem da água utilizada no processo produtivo industrial? A água é reutilizada?  

Como se dá o tratamento de resíduos oriundos do processo produtivo? Está atendendo a legislação? Qual o 
impacto nos custos de produção? De que forma estes resíduos pode tornar mais competitiva a usina? 

A usina já foi punida por danos ambientais? Se sim, qual a punição?  A usina já foi forçada pelos órgãos de 
regulação ambiental para adotarem medidas de proteção ambiental? 

Existe algum fator edafoclimático que dificulte o plantio e manejo das oleaginosas (soja, palma e mamona) nas 
regiões produtoras na Bahia? Quais? 

A questão ambiental é considerada como um fator de competitividade da atividade no mercado? Se não, como é 
possível transformá-la em fator relevante de competitividade? 

 

PERGUNTA FINAL: 

Como você resumiria o programa de biodiesel no Brasil e na Bahia? Quais os obstáculos e os esforços para 
fomentar este programa? 
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