
Segundo dados do Ministério
das Minas e Energia, a deman-
da brasileira por etanol deve-
rá crescer cerca de 150% nos

próximos dez anos. Porém, as áreas
disponíveis para o plantio da cana-
de-açúcar já estão praticamente
esgotadas. Diante do desafio de
aumentar a produção sem expandir
as lavouras, fica a pergunta: o que
fazer para manter o fôlego do nosso
combustível verde nos próximos

anos? Para os executivos da Totvs,
maior fornecedora de sistemas de
gestão empresarial do País, com
faturamento próximo aos R$ 850
milhões em 2008, isso só será possí-
vel com o aumento de eficiência e a
redução dos custos operacionais das
usinas. E é justamente por isso que
a empresa vem apostando cada vez
mais suas fichas no agronegócio.

Consolidada em setores como logís-
tica, varejo, saúde, entre outros, a
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Totvs entrou há pouco mais de um
ano - desde a compra da Datasul por
R$ 700 milhões - no mundo rural e já
é responsável pelo gerenciamento e
operação de mais de 50% dos cana-
viais do País. Graças às suas soluções,
centenas de usinas têm conseguido
otimizar as operações e aumentar
seus lucros. "O sistema processa
todas as informações da safra e depois
diz como e quando colher e plantar,
aumentando consideravelmente a

produção", afirma Gilberto Girardi,
diretor da divisão agro da Totvs, res-
saltando que os ganhos de produtivi-
dade podem chegar aos 10%.

Uma vez com o sistema implantado,
o cliente passa a ter informações con-
sistentes para o planejamento e con-
trole de operações agrícolas, recepção
da matéria-prima, gestão do processo
industrial, orçamentos operacionais,
manutenção de ativos (frota e fábrica),
além de controle de custos de produ-
ção. Assim, os gerentes ganham maior
agilidade nas análises, aumentando
suas chances de tomar as decisões cor-
retas. Tudo exatamente como nas mul-
tinacionais de outros setores.

"Após implantar as soluções da
Totvs, trabalhamos de maneira inte-
grada e melhoramos a qualidade de
nossa oferta. O bene-
fício é sentido por
nossos clientes",
conta Luciano Pazi-
ni, supervisor de
controle, planeja-
mento e custos agrí-
colas da usina Noro-
este Paulista. Ainda
de acordo com o exe-
cutivo, os sistemas
de gestão são funda-
mentais para o
aumento da produti-
vidade, seja qual for
o ramo de atividade
da empresa. Por
motivos estratégicos, a Noroeste Pau-
lista não revelou qual foi o aumento de
sua produtividade após a introdução
do sistema, mas garante que o inves-
timento - algo entre 1% e 3% de seu
faturamento - foi válido.

Mesmo parecendo um sistema com-
plexo, necessário somente nas grandes
empresas, os softwares de gestão
podem ser úteis também na adminis-
tração de empresas menores ou fami-
liares. Prova disso é que a Totvs já

possui contratos com cerca de 230
empresas do setor agro, a maioria
delas de médio e pequeno porte. "A
partir de 2010 todo produtor rural pre-
cisará emitir a nota fiscal eletrônica.
Além de trabalhar para o aumento da
produção, o sistema também pode aju-
dar na administração das propriedades
e melhorar a administração do negócio
como um todo", lembra Girardi.

Com um imenso potencial de cresci-
mento, o setor sucroenergético é sem
dúvida o principal nicho de mercado da
empresa, mas os sistemas Totvs tam-
bém podem ser utilizados para outras
culturas, como grãos, café, florestas,
fumo e fruticultura em geral. Para se
ter idéia da dimensão do negócio, a
empresa já gerencia mais de um milhão
de hectares de soja e milho e é respon-

sável pela gestão das lavouras do
Grupo Maggi, por exemplo.

"O agronegócio tem um potencial
gigantesco de crescimento. Porém,
sem áreas disponíveis para esta expan-
são, o ganho de produtividade deverá
ser conseguido através da eficiência.
Hoje um produtor consegue obter o
máximo em volume de produção utili-
zando softwares especializados. Quem
não se profissionalizar, dificilmente
sobreviverá", completa Girardi. •
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