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Apesar da polêmica sobre os impactos ambientais e sociais dos biocombustíveis, o etanol 
voltou a ser prioridade energética no Brasil — e parte integrante da política externa. No ano 
passado, a cana-de-açúcar ultrapassou, pela primeira vez, a energia hidrelétrica na matriz 
energética brasileira: teve peso de 16%, contra 14,7% da energia hidrelétrica e 36,7% do 
petróleo, segundo estudo preliminar da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério 
de Minas e Energia.  
 
O setor está aquecido, com empresas fazendo movimentos de fusão e aquisição e abrindo 
capital. As transformações impactam o mercado de trabalho: surgem vagas nas áreas de 
gestão, planejamento, biologia e química. Além das usinas, fabricantes de equipamentos e 
máquinas necessárias para o processo de produção do combustível também devem contratar 
mais engenheiros.  
 
A demanda crescente explica-se em parte pelo grande sucesso dos automóveis flex-fuel. Hoje 
os carros que rodam tanto com álcool quanto com gasolina respondem por cerca de 90% das 
vendas de automóveis novos no Brasil, de acordo com os dados fornecidos pela União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). O consumo de álcool hidratado (álcool combustível) 
subiu 46,1% em 2007, para 10,4 bilhões de litros, e o do álcool anidro (que é misturado à 
gasolina) subiu 19,7% para 6,2 bilhões de litros.  
 
A abertura de novas empresas, também em função da demanda crescente, é outro fator que 
gera mais oportunidades. Só este ano, entram em funcionamento na região centro-sul do 
Brasil 32 novas usinas, sendo 13 delas no estado de São Paulo. Até 2012, a Unica prevê 
investimentos de US$ 30 bilhões no setor.  
 
Especialização.  
Diante dessa nova conjuntura, instituições de ensino já começaram a se atualizar e 
disponibilizar cursos especializados na área. A escassez de conteúdos científicos recentes sobre 
o trabalho no setor canavieiro e as demandas por informações relacionadas ao tema 
motivaram a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da Universidade de São 
Paulo (USP), em Piracicaba, a criar o grupo de extensão em mercado de trabalho agrícola 
(GEMT). Também em São Paulo, a Fundação Getulio Vargas (FGV) já disponibiliza o Mestrado 
Profissional em Agroenergia, pioneiro no mundo. No Triângulo Mineiro, a Faculdade de 
Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia já oferece disciplinas que focam a 
produção de açúcar e álcool desde 2006.  
 
Segundo André Rebelo, gerente do departamento de pesquisas e estudos econômicos da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), uma planta de etanol padrão 
emprega 1,2 mil funcionários fixos e mais cerca de 2,5 mil em campo. “Há muitas 
oportunidades em carreiras técnicas, na área de alimentos, engenharia química, administração 
e agronomia. Atualmente, existem cerca de 70 projetos de empresas em desenvolvimento. 
Como estamos em período de início de safra, 80% dos empregos criados atualmente em São 
Paulo são do setor, embora muitos sejam temporários”, explica.  
 
O gerente da Fiesp ressalta a exigência cada vez maior por cursos de especialização e MBAs 
em agronegócios e agroenergia, assim como fluência em línguas estrangeiras. “Esse setor está 
se internacionalizando. Os profissionais da área tendem, cada vez mais, a realizar contatos 
com potenciais compradores do resto do mundo e receber visitas de executivos estrangeiros”, 
afirma. “No entanto, embora estejamos exportando mais, o mercado interno ainda é o 
principal comprador”.  
 
A Unica, em comunicado enviado por e-mail, também destaca a demanda crescente das 
corporações por profissionais “globalizados”, devido à exposição mundial, também crescente, 
do setor. Ainda segundo a associação, haveria escassez no mercado por pessoas qualificadas 
para algumas funções, como gerente industrial, engenheiro agrônomo e engenheiro químico. 
As empresas disputam profissionais na área técnica, tanto agrícola quanto industrial.  



 
Já empregos mais comumente associados ao plantio da cana-de-açúcar tendem a sofrer 
desaquecimento em função da mecanização da produção. Segundo a Unica, em São Paulo, o 
percentual de colheita mecanizada está próximo de 50% (até o final da safra 2007/08). O 
setor emprega 180 mil pessoas para a colheita manual no estado, processo que deve ser 
extinto até 2017, em função do Protocolo Agroambiental assinado em 2007 entre usinas, 
plantadores e o governo estadual. A expectativa é que o setor gere cerca de 70 mil empregos 
nesse período, com exigências maiores em níveis de escolaridade e qualificação do que o corte 
manual, principalmente na área técnica.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23, 24 e 25 maio 2008. Seu Dinheiro, p. 
B-20. 


