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no Dna
“Não é exagero dizer que desde criança estou no setor 

de açúcar e álcool. Meu bisavô, José Pessoa de Queiroz, 
inaugurou em 1926 a Usina Santa Terezinha, em Água 
Preta, interior de Pernambuco. Nos anos 40 chegou a ser 
a maior usina de açúcar do mundo. Mas no final dos anos 
70 entrou em crise profunda. Em 1978 preferi iniciar 
minhas atividades empresariais de forma independente, 
principalmente na área comercial, para a qual eu sempre 
tive uma grande vocação. Aliás, minha primeira opção 
acadêmica foi engenharia mecânica. Mas logo que comecei 
o curso vi que minha vocação era mesmo administrar e 
empreender. Resultado: me formei como engenheiro e 
administrador de empresas.”

o primeiro negócio
“Em 1987, quando eu atuava no comércio, tinha 

muitos negócios com a usina João de Deus, em Alagoas. A 
empresa foi outra do setor que entrou em crise. A família 
concluiu que não era possível continuar, e resolveu passar 
o negócio adiante. Eu era um dos credores, e comprei. Foi 
minha primeira usina. E a partir dela começou a formação 
do Grupo JP. Hoje produzimos cana, açúcar e álcool nos 
estados de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Sergipe 
e Rio de Janeiro.”

Desafio
“Três anos depois, em 1990, enfrentei um enorme 

desafio. Estávamos comprando uma outra empresa, a 

O engenheiro e administrador José Pessoa de Queiroz Bisneto, 
39 anos, nasceu com o negócio de sua vida no DNA. O bisavô, 
José Pessoa de Queiroz, ergueu no Nordeste aquela que era a 
maior usina de açúcar do mundo, nos anos 40.  O bisneto seguiu 
um caminho diferente, mas inspirado na mesma trajetória. E 
hoje comanda as Empresas JP, um conglomerado de oito usinas 
de açúcar e álcool espalhadas por 5 estados e com 10 mil 
funcionários.
Além de defender a prática da responsabilidade social corporativa, 
José Pessoa entende que, para o manager, não adianta ter os 
equipamentos mais modernos sem a preocupação com o capital 
humano. “Sem a qualificação e motivação dos recursos humanos, 
um negócio está fadado ao fracasso”, sentencia. 

Capital humano, 
o maior patrimônio

J o s é  P e s s o a  d e  Q u e i r o z  B i s n e t o
Presidente das Empresas JP



p e r s o n a l  c a s e

I N S I G H T

5

Santana Agro Industrial (Sanagro), uma destilaria de 
álcool de Pacatuba, Sergipe. No dia que pagamos o sinal, 
o dinheiro congelou na compensação. Era o Plano Collor. 
Mas sobrevivemos. Oito anos depois a Sanagro já era 
eleita e Empresa do Ano em tecnologia agrícola. E foi 
também a primeira empresa sergipana a receber o selo de 
Empresa Amiga da Criança, da Abrinq. Hoje a Sanagro é 
a maior produtora de álcool de Sergipe e uma das maiores 
do Nordeste.”

nova expansão
“Em 1991 começamos a ampliar nossas atividades 

para fora do Nordeste. Adquirimos a Usina Brasilândia 
Açúcar e Álcool, Debrasa, instalada no Mato Grosso do 
Sul. Investimos muito e ampliamos as variedades de 
cana-de-açúcar. A Debrasa, hoje, é a maior produtora de 
álcool do estado e uma das maiores do Brasil. E também 
foi a primeira usina fora de São Paulo a receber a certi-
ficação de qualidade ISO 9002. Além de tudo, passou a 
ser uma experiência gratificante para mim também por 
conta do foco na excelência em controle e preservação 
ambiental.”

o sul maravilha
“Desde 1992 já tínhamos iniciado atividades de plantio 

de cana no interior de Minas Gerais. Mas é a partir de 
2000 que ampliamos decisivamente nossos negócios para 
o Sudeste. Naquele ano adquirimos 50% da  Benálcool, da 
cidade de Bento de Abreu, e em 2002 assumimos o controle 
da Usina Santa Cruz, em Campos, norte do Estado do Rio 
de Janeiro.  Entramos em um mundo totalmente diferente. 
Foi uma experiência marcante poder agregar o know-how 
de nossas atividades no Nordeste com as facilidades da 
agricultura no Sul do país. No mesmo ano 2000 a Benálcool 
recebeu um prêmio de Empresa do Ano em Administração. 
E a Santa Cruz, que antes de nossa gestão enfrentava pro-
blemas trabalhistas e acusações de trabalho escravo, hoje 
é uma empresa-modelo em responsabilidade social.”

reestruturação
“A esta altura o grupo já tinha crescido muito, em 

tamanho e diversidade, e estava espalhado por vários 
estados.  Já contávamos com 10 mil funcionários. Achei 
que era a hora de promover uma reestruturação e subir 
mais um degrau. E foi aí que lançamos em 2004 um novo 
modelo de gestão, dentro do Projeto Bússola. Implantamos 
novos sistemas, que permitiram um maior controle das 

atividades. Também promovemos a interligação on line de 
todas as empresas.”

governança
“No início de 2006 entrou em vigor a reestruturação 

da diretoria e a nova nomenclatura de cargos, além de um 
plano de renovação das lavouras e um trabalho em RH con-
templando avaliação de talentos e competências de nossos 
colaboradores. Toda o processo de reestruturação, aliás, apri-
mora a nossa governança corporativa. E isto abre caminho 
para novos sócios, além de facilitar uma eventual abertura de 
capital e o lançamento de ações na Bolsa.  Devemos chegar 
ao final de 2006 com um faturamento de R$ 400 milhões, 
com uma produção de 5,6 milhões de sacas de açúcar e de 
300 mil metros cúbicos de álcool carburante.”

o capital humano
“Os recursos humanos representam o maior patri-

mônio de uma companhia. 
Existem empresas moder-
nas em equipamento, mas 
que estão sempre com 
problemas. E empresas 
arcaicas, mas indo muito 
bem nos negócios graças 
ao seu capital humano. Ou 
seja, não adianta moderni-
dade sem um patrimônio 
humano qualificado e mo-
tivado. O administrador 
que não foque sua gestão 
na qualificação e moti-
vação dos seus recursos 
humanos estará fadado ao 
fracasso.”

a militância empresarial
“Também me dediquei muito a questões setoriais, 

participando de sindicatos das empresas, de associações. 
No fim dos anos 90, o setor quase foi à bancarrota. O 
litro do álcool era vendido a treze centavos, e muitas 
usinas estavam quebrando. Foi necessária uma grande 
movimentação. Presidi, por exemplo, o Sindicato dos 
Produtores de Açúcar e Álcool do Mato Grosso do Sul. 
Eu sempre tive grande interesse pela política. E caminhei 
pela política setorial, o que tem sido uma experiência 
muito gratificante.”

“Eu sempre 

tive uma forte 

convicção da 

importância da 

responsabilidade 

social corporativa
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o foco no social
“Eu sempre tive uma forte convicção da importância 

da responsabilidade social corporativa. E as Empresas JP, 
desde o início, dedicam atenção especial ao relacionamen-
to com seus colaboradores e com as comunidades onde 
estão instaladas nossas unidades. Entre nossos projetos 
sociais destaco o Criança Feliz, em Brasilândia, que atende 
cerca de 350 crianças e adolescentes, com idades entre 
6 e 17 anos, com atividades de reforço escolar, esportes, 
educação artística e artesanato, em horários alternativos 
ao da escola e que estimulam a cidadania e contribuem 

para o bem-estar social. Para os adultos apoiamos o pro-
jeto “Por um Brasil Alfabetizado”, em parceria com o 
Governo Federal e o Sesi, e o Telecurso 2000. Temos 
projetos voltados para a reciclagem e apoiamos pesquisa 
dirigida à preservação da Mata Atlântica. Também sempre 
participamos ativamente de entidades como o Instituto 
Ethos e a Fundação Abrinq – Empresa Amiga da Crian-
ça, onde nos dedicamos a iniciativas como o combate ao 
trabalho escravo e ao trabalho infantil. A preocupação 
com o social é uma tradição de nossa família. E sempre 
será mantida.


