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INTRODUÇÃO

O aumento significativo das instabilidades políticas 

nas grandes regiões produtoras de petróleo e o seu 

provável esgotamento nas próximas décadas, em 

conjunto com as crescentes preocupações geradas 

pela a aceleração, sem precedentes, da temperatura 

média do planeta (fenômeno conhecido como aque-

cimento global). É este o principal pesadelo que vem 

gerando insônia nas principais economias globais. A 

necessidade de desenvolver novas fontes que pos-

sam substituir, a médio prazo e de modo sustentável, 

as matrizes energéticas baseada no chamado “ouro 

negro” tornaram-se uma verdadeira obsessão. Este 

cenário, preocupante para uma grande maioria de paí-

ses, tem trazido para o Brasil grandes oportunidades.

Berço de uma das mais competitivas produções agrí-

colas mundiais, o país é candidato natural a assumir 

a dianteira na geração de energia a partir de fontes 

renováveis oriundas do campo. E, neste contexto, a 

maior estrela é o etanol, ou álcool combustível. Em 

um mercado estimado 40 bilhões de litros, o Bra-

sil é dono de uma fatia de 37% (ano-base 2006), 

com possibilidades reais de atingir 50% até o ano 

de 2012. Observações equivalentes em ordem de 

grandeza também valem para o mercado de outro 

subproduto da mesma matéria-prima: o açúcar. A 

participação brasileira no mercado mundial atinge a 

liderança com 33%.

O que há por trás destes números impressionantes e 

quem são os responsáveis por eles?

BREVE HISTÓRICO DA CANA-DE-AÇUCAR E 

SEUS DERIVADOS NO BRASIL

Apesar de se ter notícia sobre culturas de cana-de-

açúcar no Brasil desde 1521 ou mesmo sobre a pre-

sença de espécies nativas, a implantação na Colônia 

de uma empresa açucareira voltada à exportação só 

ocorreu em 1533, por obra de Martim Afonso de Souza. 

O donatário da Capitania de São Vicente trouxe se-

mentes da Ilha da Madeira, uma das maiores produ-

toras da época, e criou em suas terras o Engenho do 

Governador. Anos depois, a propriedade foi adquirida 

pelo belga Jorge Erasmo Schetz, que a chamou de 

Engenho São Jorge dos Erasmos - o primeiro do en-

genho do Brasil. Em 1550, Pernambuco tornou-se o 

maior produtor mundial de açúcar e, em 1570, dos 

cerca de 60 engenhos existentes na costa brasileira, 41 

estavam entre os Estados de Pernambuco e da Bahia.

Entre os séculos XVI e XIX, o açúcar foi a base da 

economia colonial. Sua produção e comércio rende-

ram duas vezes mais que o do ouro e cinco vezes 

mais do que todos os outros produtos agrícolas jun-

tos. Nas décadas que se sucederam, esta commodity 

perdeu espaço na pauta de exportações brasileiras 

para o café e a borracha. O seu prestígio só viria a se 

recuperar mais recentemente quando da maior aber-

tura da economia brasileira. Exposta a maior compe-

tição e, portanto, a novos desafios e oportunidades, 

o setor sucro-alcoleiro brasileiro se modernizou e 

tornou-se referência mundial de eficiência e produ-

tividade. Em particular, a COSAN desempenhou um 

papel central nesta história, como um dos motores 

que impulsionou o sucesso desta Indústria. 

A EMPRESA

A COSAN iniciou suas atividades em 1936 na cidade 

de Piracicaba, com a fundação de sua primeira usina 

de moagem de cana-de-açúcar. A partir da segunda 

metade da década de 1980, expandiu intensamente 

suas operações por meio da aquisição de várias usi-

nas dentro do Estado de São Paulo. Ela figura hoje 

como uma das maiores produtoras de açúcar e álco-

ol do mundo. A Companhia cultiva, colhe e processa 

a cana-de-açúcar – principal matéria-prima utiliza-

da na produção de açúcar e álcool. Em de 2006, as 

vendas líquidas totais consolidadas da empresa fo-

ram de R$ 2.477,9 milhões e seu lucro bruto de R$ 

756,6 milhões. A COSAN, também em 2006, atingiu 

o patamar de maior produtora individual de açúcar 

e álcool do mundo, tendo processado 27,9 milhões 

de toneladas de cana-de-açúcar. Suas operações com 

açúcar e álcool são realizadas por meio de dezessete 

usinas, duas refinarias e dois terminais portuários. As 

exportações de açúcar são conduzidas principalmen-

te pela sua controlada COSAN Operadora Portuária, 

que opera as instalações e os armazéns no Porto de 

Santos no Estado de São Paulo.

A COSAN foi a primeira empresa deste setor a abrir 

o capital na bolsa de valores. Desde sua estréia na 

Bovespa, em novembro de 2004, a COSAN viu suas 

ações valorizarem 250% nos cinco primeiros meses. 

O lançamento dos papéis coincidiu com um período 

de euforia no setor, que tem atraído a atenção em 

todo o mundo pelo potencial do álcool brasileiro fun-
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cionar como combustível substituto ao petróleo. Es-

tes dados fizeram da empresa a primeira no ranking 

das empresas brasileiras de açúcar e álcool em 2006 

e uma das maiores exportadoras brasileiras (Exame 

Maiores e Melhores – 2006).

Atualmente, os gestores da COSAN buscam um pla-

nejamento consistente e confiável para as safras de 

curto e médio prazo, sem o qual o equilíbrio nos mer-

cados de açúcar e álcool em escala internacional fica 

comprometido. Uma das principais características do 

funcionamento das unidades produtoras do grupo é 

que cada uma possui estruturas industriais e agrí-

colas independentes, mas que atuam em conjunto 

como forma de atingir metas corporativas. Com uma 

base de ativos de R$ 5,6 bilhões, a COSAN é uma 

empresa com a escala necessária para ser um com-

petidor de classe mundial. 

Como foi possível que uma empresa genuinamente 

brasileira atingisse este porte? Quais foram os fato-

res que alavancaram este crescimento?

A ESTRATÉGIA

Fundamentalmente as respostas emergem de três 

fontes distintas, analisadas na seqüência: a econo-

mia de escala; as vantagens tecnológicas obtidas 

tanto a partir da modernização dos processos de ges-

tão como do investimento em inovação e melhoria do 

processo de cultivo da cana-de-açúcar; e o aprendi-

zado da empresa acumulado ao longo de décadas de 

atuação no setor sucro-alcoleiro.

A economia de escala é fruto do esforço empreendi-

do pela empresa em duas frentes. A primeira delas 

verifica-se ao perceber que a empresa conta com um 

grande número de usinas, e constantemente expande 

esse número. Isso aumenta a capacidade de produ-

ção e otimiza os custos de transporte da matéria-pri-

ma e comercialização das commodities. O forte ritmo 

de crescimento da COSAN, atrelado à demanda cres-

cente dos produtos nos últimos cinco anos, fez com 

que o grupo aumentasse também o arrendamento 

de terras de terceiros, passando de 5,2 milhões de 

toneladas em 2001, para 16 milhões de toneladas em 

maio de 2006, o volume de cana gerado por essas terras.

Além das Usinas de Açúcar e Álcool, a COSAN possui 

dois terminais portuários em Santos, responsáveis 

pelo embarque de todo açúcar exportado pela em-

presa. A principal controladora da operação é a CO-

SAN Operadora Portuária de Granéis, possuidora de 

modernas instalações e equipamentos compatíveis 

com os mais modernos do mundo. Tudo isso é re-

sultado de um investimento de mais US$ 39 milhões 

que permitiu à operadora atingir números recordes: 

em 1998 exportou 1,3 milhões de toneladas e chegou 

à casa dos 3,5 milhões na safra 2005/2006, número 

que representou 23% das exportações de açúcar do 

país. Cerca de 40% desse volume foi produzido pelo 

grupo COSAN. O terminal é ilustrado na Figura 02.

 

A capacidade do terminal portuário do grupo COSAN 

é de 215 mil toneladas de grãos (açúcar ou soja) 

a granel. Os armazéns são interligados por um sis-

tema de esteiras transportadoras que possibilitam a 

rápida movimentação da carga a ser embarcada. A 

operação portuária tem como objetivo a otimização 

de importantes fatores logísticos como a distribuição 

adequada dos carregamentos, o tipo da carga a ser 

embarcada e a movimentação dos navios. O terminal 

tem capacidade para embarcar 40 mil toneladas de 

açúcar a granel no período de 24 horas. As usinas da 

COSAN são localizadas estrategicamente próximas ao seu 

terminal portuário e aos grandes centros de consumo.

A COSAN possui também em Santos um Terminal es-

pecífico para exportação de etanol. A finalidade desta 

estrutura é a de prestar serviços de exportação de 

álcool a seus associados e outros agentes do merca-

Figura 01 – Demonstração de Resultados da COSAN (fonte: www.cosan.com.br)

Figura 02 – Terminal Portuário da COSAN (fonte www.cosan.com.br)
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do. É o primeiro terminal integralmente dedicado ao 

etanol no centro-sul do país. 

A segunda frente da economia de escala é caracte-

rizada pelo cultivo de grandes extensões de terra. 

Neste quesito, o Brasil conta com uma dupla van-

tagem: condições climáticas favoráveis e os baixos 

preços do hectare, quando comparados aos padrões 

internacionais.

A segunda fonte de diferenciação competitiva advém 

das vantagens tecnológicas independentes da escala. 

Os elevados índices de produtividade das unidades 

da COSAN são o resultado de investimentos em pes-

quisa, aquisição de equipamentos de última geração 

e treinamento dos funcionários da área industrial. 

Esse investimento se traduz em qualidade nas várias 

etapas da fabricação de açúcar e de etanol, desde a 

moagem da cana-de-açúcar até o preparo dos pro-

dutos para a entrega aos clientes. Em paralelo, a co-

geração de energia elétrica, por meio da queima do 

bagaço de cana, garante ao grupo a auto-suficiência 

e, eventualmente, a venda dos excedentes obtidos 

para empresas distribuidoras de energia. Em 2005, 

essas vendas atingiram mais de 31 mil MW/h, re-

presentando uma nova fonte de receita com grande 

capacidade para expansão.

Os investimentos em pesquisas e no desenvolvimen-

to de novas técnicas permitem controlar a matéria-

prima desde o laboratório até a entrega na indústria. 

Os Sistemas de Informação Geográfica – SIG – inte-

graram as informações e dados agronômicos possi-

bilitando maior agilidade na tomada de decisões. A 

adoção de tecnologias de geoprocessamento, entre 

elas a utilização de imagens de satélite para o monito-

ramento da sua lavoura, foi uma inovação da COSAN. 

As informações obtidas permitiram à empresa dire-

cionar as ações necessárias para melhorar sua pro-

dutividade de forma rápida e eficiente. 

A Companhia investe continuamente na redução de 

custos e melhoria da produtividade. Na área agrícola, 

a COSAN testa e desenvolve diferentes tipos de cana-

de-açúcar, buscando sempre a espécie que apresenta 

a melhor produtividade para cada região, tipo de solo 

e época de colheita. A Companhia desenvolveu um 

sistema de monitoramento por satélite, por meio do 

qual acompanha a evolução do canavial, possibilitan-

do a identificação de eventuais problemas antes que 

a rentabilidade seja comprometida. O sistema tam-

bém possibilita uma melhor previsibilidade da safra.

Em termos administrativos, os novos e automatiza-

dos processos introduzidos na empresa nos últimos 

anos, principalmente em decorrência de sua entrada 

na bolsa de valores, permitiram uma melhor condu-

ção dos negócios, acentuando uma apropriação de 

resultados superiores para a empresa em relação à 

média do mercado. 

Por fim, a terceira fonte de vantagem competitiva da 

COSAN tem origem nas várias décadas que a empre-

sa atua ininterruptamente no setor. O aprendizado 

acumulado ao longo destes anos faz com que todos 

os profissionais tenham desenvolvido competências 

que os colocam em níveis mais avançados da curva 

de aprendizagem. Erros ou desvios primários rara-

mente são cometidos. Toleram-se apenas os riscos 

inerentes aos processos de inovação tecnológicos e 

gerenciais. Em 2005, a empresa investiu mais de 

meio milhão de reais em bolsas de estudos para cur-

sos de graduação e pós-graduação aos seus profis-

sionais. Além disso, a empresa promove a profissio-

nalização dos cortadores de cana e incrementa a sua 

remuneração pelo aprendizado. 

Todos estes esforços conjugados resultam em núme-

ros impressionantes. Nos últimos 30 anos, a produ-

tividade média da cana no Brasil aumentou de 48 

para 79 toneladas por hectare. O custo de produção 

do álcool nesse período caiu de 850 para 200 dólares 

o metro cúbico. Comparando-se o Brasil com outros 

produtores, verifica-se que os usineiros do centro-sul 

do país produzem o açúcar, a base de cana, a US$ 

180 por tonelada. Em São Paulo, os custos são ain-

da menores com valores oscilando em torno de US$ 

165. Austrália e Tailândia, que utilizam a mesma ma-

téria-prima, fabricam a US$ 335, enquanto a União 

Européia, usando beterraba, tem custo de US$ 710 

por tonelada.

DESAFIOS

Muito embora a COSAN desfrute de uma posição com-

petitiva bastante sólida no mercado, novos e comple-

xos desafios se descortinarão nos próximos anos. No 

campo internacional, o maior deles trata da abertura 

do mercado internacional do açúcar. Além de eleva-

das tarifas de importação, é amplamente conhecido 

que importantes nações concedem subsídios às agro-

empresas locais para que seus produtos sejam com-
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petitivos no mercado mundial. Embora esta prática 

já tenha sido condenada pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC), ainda existem vários obstáculos 

a serem vencidos para que esta prática seja comple-

tamente extinta. 

Já dentro de nossas fronteiras, constata-se que um 

dos maiores obstáculos ao aumento da competitivi-

dade do setor é o peso dos impostos sobre a agroin-

dústria. Estimativas setoriais apontam para uma 

carga tributária da ordem de 39% do PIB agrícola, 

enquanto nos Estados Unidos e Argentina os núme-

ros são de 31 e 29%, respectivamente. Certamente, 

há muito que se aperfeiçoar nesta área e especialis-

tas insistem que o momento é propício aos ajustes. 

Na bonança há tempo e espírito coletivo para que se 

procedam as mudanças necessárias de maneira me-

nos traumática e mais coerente possível.  

FUTURO

E como será o futuro do mercado do açúcar e do álcool?

Há certo consenso de que haja uma queda progres-

siva das barreiras em se tratando do comércio in-

ternacional do açúcar. Este fator tenderá a ampliar 

ainda mais a participação brasileira neste mercado. 

Por outro lado, há grandes expectativas com rela-

ção ao álcool combustível. Pelos argumentos expos-

tos na introdução deste texto, tenderá a ocorrer um 

significativo aumento da demanda mundial por este 

produto em um horizonte de médio prazo. É inequí-

voco que o Brasil e seus produtores têm muito a se 

beneficiar com esta nova onda. Primeiramente como 

um dos principais fornecedores mundiais de etanol. 

Hoje, Brasil e Estados Unidos respondem por 72% 

da produção mundial, sendo que os norte-america-

nos produzem apenas para seu mercado interno. E, 

em segundo lugar, como um provedor de tecnologia 

nesta área do conhecimento. Como disse o ex-Minis-

tro da Agricultura Roberto Rodrigues, “vamos vender 

equipamentos, usinas completas, inteligência, carros 

flex fuel. Vamos ter condições de vender produtos 

com valor agregado mais alto”.

Em breve ver-se-á os desdobramentos.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Este caso foi escrito inteiramente a partir de infor-

mações públicas. Não é intenção dos autores avaliar 

ou julgar o movimento estratégico da empresa em 

questão. Trata-se apenas da elaboração de um texto 

para reflexão em ambiente acadêmico.

QUESTÕES

1. Quando existe uma economia de escala, as em-

presas com grandes volumes de produção terão cus-

tos menores que empresas com menores volumes 

de produção. Todavia, isso não acontece de forma 

direta. Quais ações uma empresa deve adotar para 

garantir que uma economia de escala será gerada 

pelo seu volume de produção? Como isso se aplica 

ao caso da COSAN?

2. Um aspecto importante sobre a implantação de 

uma estratégia de liderança de custo está relaciona-

do com a forma de gestão. Por um lado pode-se pen-

sar em uma gestão altamente centralizada, com altos 

níveis de supervisão e controle direto, mantendo os 

salários médios em patamares mínimos para a ope-

ração. Outra abordagem seria a de descentralizar a 

autoridade de tomada de decisão, garantindo que os 

indivíduos que conhecem, localmente, as melhores 

formas de reduzir custos tomem suas decisões. Isso 

acaba implicando em uma supervisão menos direta 

e, algumas vezes, em um nível maior de salários. 

Para quais situações cada abordagem é mais indicada 

sob uma perspectiva estratégica? Em relação a CO-

SAN, qual seria a melhor abordagem?

3. Além da sua forte presença na produção industrial 

de alto volume de açúcar e álcool, a COSAN possui 

uma marca para atuação específica no varejo inter-
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no, a Da Barra. Ela atua vendendo produtos básicos, 

como açúcar cristal e refinado, mas também produ-

tos de maior valor agregado, tais como açúcar granu-

lado, açúcar orgânico, álcool em gel e outros tipos de 

itens alimentícios como misturas para bolos e pudins. 

Todos esses produtos, percebidos pelo mercado como 

sendo de alta qualidade.  Desde 2004, já foram lan-

çados 39 tipos diferentes de produtos. Você acredita 

que esse tipo de atuação no varejo de alimentos é 

compatível com a estratégia da COSAN? Justifique.

DADOS DA COSAN (fonte: www.cosan.com.br)


