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TI cresce no campo
O crescimento da importância do etanol na matriz energética mundial e o aumento da participação
do açúcar brasileiro no mercado internacional estão atraindo investidores e aumentando a
competição no setor. Um empurrão ao uso de TI pelas usinas, em busca de um controle maior
de processos e corte de custos

A
pesar de sempre ter tido um
peso importante dentro da
agricultura brasileira, a cana-
de-açúcar tem ganho nos
últimos anos uma
notoriedade nunca antes

vista. Com o aumento da preocupação com
o meio ambiente devido ao aquecimento
global, os olhos do mundo se voltam para os
biocombustíveis como uma alternativa mais
ecológica aos combustíveis de origem fóssil,
grandes emissores de C02.

Os resultados disso podem ser vistos
pela maciça entrada de investidores nacionais
e estrangeiros no setor sucroalcooleiro,
através de fusões, aquisições ou
investimentos diretos. Serão aplicados US$
19 bilhões até 2012 em pelo menos 86 novas
usinas e ampliações, e os empréstimos do
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) somarão até R$ 10
bilhões no período. Como exemplos de
investidores estrangeiros, temos casos como
a Brenco, com sócios como o ex-presidente
do Banco Mundial James Wolfensohn e os
fundadores da Sun Microsystems, Vinod
Khosla, e da America Online, Steve Case. O

grupo investirá US$ 2,2 bilhões na construção
de dez usinas. O megainvestidor George
Soros também expande seus negócios no
país. Ele é o maior acionista da Adecoagro,
que investe US$ 900 milhões na construção
de três usinas em Mato Grosso do Sul.

Cultura dos primórdios da colonização do
Brasil, a cana-de-açúcar ocupa atualmente
mais de cinco milhões de hectares em duas
regiões distintas, o Centro-Sul (com cerca de
85% da produção) e o Norte-Nordeste.
Segundo dados da União da Indústria da
Cana-de-Açúcar (Única), a produção brasileira
de cana supera a marca de 387 milhões de
toneladas, volume processado em 344 usinas
- das quais 274 no Centro-Sul - e que faz do
País o maior produtor mundial.

Toda essa entrada de capital e de
sócios novos acelerou o movimento de
profissionalização das usinas já existentes,
tornando urgente a melhoria dos controles
desde o plantio até a entrega do produto
final. Isso porque, com o aumento da
competição, o corte de custos e melhoria
da eficiência se tornaram vitais. Além disso,

hoje há a necessidade de atender a
padrões internacionais, como a adequação
a práticas de governança corporativa (como
a lei Sarbanes-Oxley). Um ambiente mais do
que conveniente para que os provedores de
tecnologia da informação passem a oferecer
toda uma gama de soluções voltadas à
melhoria dos processos existentes dentro
do universo que gira em torno de uma usina
de álcool e açúcar. "Isso está sendo uma
grande mudança no mercado. Algumas
usinas já tinham ferramentas para isso, mas
nos últimos dois anos a demanda pegou
fogo", conta Antônio Cardoso Júnior,
gerente de Desenvolvimento de Negócios
da GE Fanuc, divisão da multinacional para
o setor de agribusiness.

A empresa desenvolveu uma série de
hardwares e sistemas que auxiliam no
controle da produção, como um banco de
dados com o histórico de várias safras
integráveí a diversos softwares, incluindo de
outros fornecedores. Há também uma
solução de portal web, que permite a criação
de diferentes relatórios on-line para os vários
tipos de usuários, e um sistema que mede a
eficiência e a qualidade da produção, entre
outros, "As soluções integradas permitem
verificar o rendimento da eficiência de cada
equipamento na planta", explica o gerente.

Segundo o especialista, como o álcool e
o açúcar são commodities, é fundamental à
otimização dos processos para gerar um
aumento de eficiência e queda nos custos.
Comparar dados históricos, disponibilizar
facilmente essas informações para as
pessoas certas e conseguir detectar e
solucionar rapidamente problemas na linha de
produção são ferramentas cada vez mais
essenciais às usinas modernas.

Os resultados são muito significativos: a
implantação de um sistema integrado de
controle permite uma recuperação da ordem
de 0,1 %. De acordo com Cardoso, nas



usinas de hoje, que moem entre 1,5 milhão e
7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
apenas esse percentual já paga rapidamente
qualquer investimento feito em automação.

Customização
Outra tendência que ganhou força na

oferta de soluções de TI para o setor
sucroalcooleiro são os pacotes de
customizações de ferramentas de ERP
especialmente criados para as necessidades
das usinas. Os integradores CPMBraxis e o
Grupo Procwork estão apostando nesse
serviço para as indústrias que já possuem
SAP. A idéia é moldar o sistema de forma que
seja feita a gestão dos processos de
planejamento, orçamento, simulações,
acompanhamento, realização e
apontamentos de atividades desde o plantio
até a colheita integrados no mySAP ERP, para
a otimização dos processos administrativos e
produtivos no setor. "Nós potencializamos o
SAP para atender aos processos agrícolas. A
área tem cadeias produtiva e de logística
próprias. Conseguimos estender os
processos de negócios do SAP para os
recursos naturais", comenta José Carlos
Pimentel, diretor da área de Business Solution
da CPMBraxis. Recentemente a empresa
começou um projeto na Usina Itamarati, que
tem a expectativa de reduzir drasticamente os
cerca de 60 sistemas diferentes que possuí.

A vantagem principal desse tipo de
solução é a otimização do investimento feito
no ERP. Além disso, como requer pouco
desenvolvimento, a customização tem custos
interessantes e retorno rápido. "Com nossa
solução conseguimos atender ao back-office
do campo e da usina", diz Fábio Santos,
diretor comercial da W3, empresa do Grupo
Sonda voltada para o setor agrícola. A
empresa customizou o SAP existente na
Usina Guaíra de açúcar e álcool, e já possui
outros sete projetos engatilhados.

Agricultura de precisão
Para Gilberto Girardi, diretor-executivo

da Próxima, braço da Datasul para o setor
agrícola, de todos os segmentos do
agronegócio, o de açúcar e álcool é o mais
maduro na adoção de tecnologia da
informação. "O setor já passou por
algumas ondas, e, do ponto de vista de
sistemas de gestão empresarial, está
relativamente atualizado", avalia. Segundo
ele, nos últimos cinco anos as usinas vêm
buscando tecnologias mais avançadas
para reduzir custos.

Dentro do conjunto destas soluções, a
grande maioria está relacionada à agricultura
de precisão. O conceito diz respeito ao uso
de equipamentos e sistemas no campo para

a coleta de dados, consulta de histórico e
apresentação de soluções para problemas
como adubação correta, controle de pragas e
acompanhamento de clima. "Hoje
trabalhamos muito com mobilidade, que é
altamente aplicável na lavoura. Um exemplo é
a coleta de informações no campo, que são
transmitidas em tempo real através de rede
GPS (Global Positing System) para o ERP da
empresa, para processamento e
monitoramento", diz Girardi.

O principal meio encontrado para
viabilizar esse tipo de controle é a integração
do ERP a uma ferramenta GIS (geographic
information system) - um sistema de gestão
geo-referenciado. "Não adianta só ter os

são colhidas nove milhões de toneladas
anualmente. Sua produção anual é de 550 mil
toneladas de açúcar e 400 milhões de litros
de álcool.

Antes da instalação do pacote, a
empresa já possuía uma série de sistemas,
mas todos funcionando de maneira
independente dos outros. "Havia um esforço
muito grande para juntar os dados
necessários para a tomada de decisão", diz
Wellington Brigante, executivo de TI do Grupo
Zílor. Assim, o grande atrativo para adotar um
sistema de gestão integrado foi poder dispor
em uma única solução de todas as
informações importantes da empresa, desde
a contabilidade até o controle de insumos.

Após a ferramenta se tornar estável, as
áreas de negócios passaram a focar em
necessidades mais específicas. "Passamos a
investir na entrada e na saída da nossa cadeia
produtiva", conta o executivo. Foi aí que
começaram a ser adotados sistemas de
controle da produção na lavoura. A empresa
conta hoje com máquinas (tratores,
colheitadeiras, etc) equipadas com
computadores de bordo com GPS, que
transmitem para o sistema central
informações como gasto de combustível e
quilômetros rodados. A mão-de-obra no
campo também consegue abastecer o SAP
com informações através de handhelds.

O grupo conta ainda com uma
plataforma MES (manufacturing execution
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processos agrícolas em um sistema
integrado. Esta sofre influências externas e
precisa de agilidade na administração",
explica Pimentel, da CPMBraxis.

Com as duas tecnologias funcionando
juntas, é possível controlar a alocação de
mão-de-obra, acompanhamento de frota e
comunicação de problemas que exigem
soluções rápidas, como controle de pragas.
Com uma história que remonta a 1904, o
Grupo Zilor, dono das usinas Barra Grande,
São José e Quatá, é pioneiro no setor em
relação à adoção de ferramentas de
tecnologia da informação. Em 1998 foi um
dos primeiros empreendimentos do Brasil a
adotar uma solução de ERP: o R/3 da SAP.

Tendo como área de atuação o centro-
oeste do Estado de São Paulo, o grupo
cultiva cerca de 130 mil hectares de cana-de-
açúcar, abrangendo 15 municípios, de onde

sistem) no chão-de-fábrica, que realiza o
controle das máquinas e de todo processo de
produção. Há também tecnologias de
automação, como a RFID.

Na ponta final, o Grupo Zilor dispõe de
um sistema de BI (business inteligence), o
SAP DW, que disponibiliza as informações
que auxiliam na tomada de decisões. "Os
principais benefícios de toda essa estrutura
são qualitativos. Tivemos um aumento
expressivo de produtividade e eficiência, pois
conseguimos ter o detalhe fino da operação
de forma simples e rápida, com menos erros
e sem retrabalho", finaliza Wellington.

Tal pioneirismo garantiu um selo de
referência ao grupo no setor sucroalcooleiro.
Tanto fornecedores de ferramentas de TI
quanto outras usinas reconhecem o
trabalho realizado no Zilor e o usam como
exemplo a ser seguido.

"O setor já
passou por
algumas ondas,
e, do ponto de
vista de sistemas
de gestão
empresarial, está
relativamente
atualizado",
GILBERTO GIRARDI,
DA PRÓXIMA-
DATASUL
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