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O aquecimento do setor sucroalcooleiro vem movimentando também o segmento de pesquisa 
& desenvolvimento das empresas fornecedoras de tecnologia. Muitas têm perspectivas de 
contratações de engenheiros, agrônomos, zootecnistas e especialistas em tecnologia da 
informação (TI), em função do movimento de automatização do campo. A competitividade 
cresce com o mesmo ritmo acelerado do aumento da demanda, e ferramentas que aliem 
produtividade e redução de custos passam a ser fundamentais para a sobrevivência.  
 
"O campo está vivendo um momento de transição da imagem romântica do fazendeiro para a 
do verdadeiro empresário rural", sintetiza Marcelo Tachi, diretor da Agrisoft, empresa brasileira 
especializada em softwares para administração rural. Ele destaca os investimentos cada vez 
maiores feitos pelo setor, principalmente em espécies vegetais melhoradas geneticamente e 
ferramentas de gestão.  
 
O aumento do preço do petróleo incentiva a proliferação de usinas no país.  
 
"No fim de 2006, foram contabilizadas 365 usinas em funcionamento. Somente neste ano 
cerca de 200 projetos foram lançados", informa Tachi. O principal atrativo é a valorização das 
commodities agrícolas e o empenho do governo para divulgar o etanol como prioridade 
energética, inclusive no exterior.  
 
Segundo o diretor da Agrisoft, a produção do combustível limpo aumentou 7% no ano 
passado, mas o seu preço apresentou queda de 30%, o que obriga a mais investimentos em 
tecnologia, com o fim de reduzir custos.  
 
A Agrisoft espera que o setor sucrooalcoleiro seja responsável por um quarto do faturamento 
dentro de dois anos. O desenvolvimento de ferramentas é constante, assim como a demanda 
por agrônomos e zootecnistas, que trabalham na implantação das soluções no campo, por 
programadores, que desenvolvem produtos, entre outros.  
 
"O produtor quer uma solução administrativa e não apenas um software; por isso estamos 
investindo em parcerias", afirma Tachi, que é agrônomo. Um dos trabalhos conjuntos da 
empresa é com a Seal, que atua no mercado de captura automática de dados e computação 
móvel. A parceria vai fornecer a solução ADM móvel, um pacote com software, coletores de 
dados, middleware e treinamento.  
 
Automação no campo.  
A ADM móvel dispensa o registro de informações, como estoque e status da colheita, em 
papel, antes de serem cadastradas no sistema, minimizando erros e acelerando processos. 
Para a Seal, é uma possibilidade de se fixar nesse mercado promissor. "Com a parceria, a Seal 
passa a atuar mais fortemente no ramo agropecuário, levando automação, agilidade e precisão 
a esse potencial mercado", diz Wagner Bernardes, diretor de marketing e vendas da empresa.  
 
Outra empresa que atua no segmento e prevê contratações é a Chemtech. Flávio Salsoni, 
gerente comercial senior da empresa, também identifica uma lacuna nos processos de captura 
de informações de gestão e contabilidade nas fazendas.  
 
Entre os principais projetos desenvolvidos pela Chemtech estão a implantação, em três usinas 
de Alto Alegre, no Paraná, de um sistema que permite ao empresário acompanhar processos 
em tempo real.  
 
Salsoni tem a expectativa de que o aquecimento do segmento sucroalcooleiro demande novas 
contratações no médio prazo. A empresa vem apresentando um crescimento exponencial. 
"Quando entrei na Chemtech, há seis anos, éramos cerca de 50 funcionários. Hoje, somos 700. 
O mercado está demandando profissionais especializados", afirma o gerente. Os profissionais 
requisitados são predominantemente engenheiros, de todas as especialidades.  
 



Outra dificuldade apontada por empresas do setor é a resistência dos profissionais a ocupar 
postos no interior do país, o que tem levado a uma inflação salarial, especialmente na área de 
engenharia.  
 
50% a mais em vendas.  
A Mercotubos, por sua vez, já vem efetuando contratações para atender as demandas dos 
aquecidos mercados sucroaalcoleiros e de petróleo. "O segmento de combustíveis demanda 
atendimento especializado. Nosso planejamento para 2008 prevê um aumento da equipe da 
ordem de 50% somente na área comercial. Procuramos profissionais com experiência no 
mercado de tubo de aço, com formação em áreas como engenharia, administração, relações 
públicas, marketing e comunicação", diz Luiz Fernando Rossini Pugliese, diretor comercial e de 
marketing da Mercotubos.  
 
A empresa de tubos de aço desenvolveu pela primeira vez um produto específico para usinas 
de etanol, que entre outras funções auxiliará no processo de evaporação do caldo da cana. O 
segmento representa aproximadamente 15% do volume de negócios da companhia. 
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