
Um grupo de produtores de Mato
Grosso cria uma companhia de
investimentos no agronegócio, com
um ideal desenvolvimentista (jue tem
como base o potencial produtivo local
e a ambição de participar do mercado
criado com a elevação da demanda por
combustíveis renováveis. Trata-se de
uma iniciativa viável e oportuna para
agregar valor a seus negócios.

niciativa de criar a Ciaterra
Participações S/A proporcio-
nou a um grupo de produtores
de Tangará da Serra, em Mato

Grosso, a possibilidade estabelecer um mo-
delo de empresa rural que pode ser uma
alternativa para produtores de todo o país.
Trata-se de uma companhia de investimen-
tos no agronegócio que congrega também
conceitos de associativismo e cooperati-
vismo, melhora o poder de barganha dos
preços de compra, verticaliza a produção
e ainda permite que o grupo se estabeleça
com mais força dentro da cadeia dos bio-
combustíveis.

Ao invés de se limitarem a entregar a
cana produzida para a Usina Itamaraty,
na cidade vizinha de Nova Olímpia, os
50 agricultores que compõem a socieda-
de também vão passar a industrializar sua
própria matéria-prima com a construção



de duas usinas para a produção de álcool
e açúcar. Mas para chegar lá, no momento,
lestão sendo feitos os levantamentos sobre
o impacto ambiental da indústria na re-
gião, os chamados Estudo de Impacto Am-
biental e Relatório de Impacto Ambiental,
EIA/RIMA, que deverão estar concluídos
até julho deste ano.

De acordo com o presidente da Cia-
terra, Normando Corral, a idéia é que as
obras tenham início em 2009 e durem dois
anos. Até lá, a área plantada com cana na
região deve atingir 60 mil hectares. Pron-
tas as duas unidades da usina e a lavoura,
a previsão é de que sejam processados 5
milhões de toneladas de cana. O investi-
mento total no complexo é da ordem de
R$ 700 milhões. Parte desse capital virá de
recursos próprios e investimentos que os
produtores estão atraindo. Haverá também
financiamentos levantados junto ao Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social, BNDES, e Agência de Desenvolvi-
mento da Amazônia, ADA.

Motivação
Juntos, os 50 sócios da companhia

plantam hoje uma área aproximada de 90
mil hectares, divididos, sobretudo, entre
lavouras de soja, milho, algodão e pasta-
gens para a pecuária de corte. A cana-de-
açúcar também tem seu espaço, ocupan-
do cerca de 7 mil hectares. A região já lida
com canaviais há pelo menos 25 anos, co-
mo explica Corral. O promissor cenário de
oportunidades proporcionado pelo adven-
to do biocombustível, mais precisamente
pela forte tendência no crescimento da de-
manda por álcool e açúcar, seja para o con-
sumo interno, seja para exportação, foi a
principal motivação para a criação da com-
panhia. "A busca por um empreendimento

cuja exigência de matéria-prima possa ser
plenamente atendida pela produção local
motiva também a procura por sócios com
interesse na atividade industrial, trazendo,
assim, a sinergia necessária para o empre-
endimento", destaca Corral.

Segundo a própria Ciaterra, os núme-
ros dos financiamentos feitos pelo BNDES
ao setor sucroalcooleiro atestam o fantás-
tico momento por que passa o país. Em
2005 e 2006, o banco desembolsou R$
3,3 bilhões para financiar a construção de
usinas, o plantio de cana e projetos de co-
geração de energia elétrica. Desse total, R$
2,1 bilhões foram emprestados em 2006 e
R$ 2 bilhões foram destinados à constru-
ção de usinas nos dois anos. Os números
levantados pelos técnicos da instituição
mostram que hoje 100 novas usinas de ál-
cool estão em construção no Brasil, com
investimentos de R$ 10 bilhões. Até 2012,



esses empreendimentos deverão elevar a
capacidade de produção de álcool do pa-
ís em quase 50%, passando de 17 bilhões
para 25 bilhões de litros.

O setor sucroalcooleiro movimenta
no Brasil cerca de R$ 40 bilhões por ano
e gera 3,6 milhões de empregos diretos e
indiretos, incluindo 72 mil agricultores
dedicados à produção de cana-de-açúcar.
Existem hoje em operação 320 usinas, com
capacidade para moer 400 milhões de to-
neladas de cana por ano.

Já para a região de Tangará da Serra, o
investimento na indústria traz benefícios
como o aumento do número de empregos
diretos e indiretos - aproximadamente sete
mil -, investimentos em novos postos de
trabalho, diversificação da produção e au-
mento na arrecadação do município.

O etanol produzido pela nova usina
será destinado aos mercados das Regiões
Sul e Sudeste do país e também para ex-
portação. Atualmente, Mato Grosso já é
auto-suficiente na produção de álcool,
produzindo 850 milhões de litros e con-
sumindo apenas cerca de 350 milhões de
litros por ano.

Holandeses
Normando Corral explica ainda que o

estado de Mato Grosso possui uma imen-
sa vocação agrícola, inclusive para a pro-
dução de biocombustíveis. E é justamente
esse potencial que vem atraindo a atenção
de investidores para a região. "Mato Gros-
so começa a ter potencial para produzir
combustíveis renováveis, não só álcool,
mas também biodiesel", afirma.

Para ele, esses investimentos só ten-
dem a crescer na região, levando-se em
consideração o domínio da tecnologia e
o clima favorável, entre outros fatores. Já
foram feitos contatos com representantes
de vários países; o mais recente ocorreu
no final do ano passado, quando uma
delegação da Embaixada da Holanda, em
Brasília, liderada pelo embaixador Onno
Hattinga van't Sant, visitou a Federação da
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Fa-
mato. Interessados no potencial agropecu-
ário de Mato Grosso, os representantes da
embaixada conheceram o projeto da Cia-
terra nas áreas de cana-de-açúcar e álcool.
Corral, que também é presidente Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural do es-
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