




pelo professor Marcos Fava Neves, 
coordenador do departamento de 
administração da Faculdade de Eco
nomia e Administração da USP, campus 
de Ribeirão Preto 

Segundo Fava Neves, o trabalho 
mapeou e quantificou, com informa
ções de 2008, todos os elos do setor 
sucroenergético, o que envolve desde 
a produção de insumos para a cultura 
da cana até a venda dos subprodutos 
ao consumidor final. "O levantamento 
considerou desde o que se gasta com 
um pesquisador científico, que cria tec
nologias para máquinas agrícolas ou 
desenvolve novas variedades de cana, 
até as vendas de açúcar em supermer
cados e de etanol em postos de com
bustível", explica Fava Neves. 

DIMENSÃO. Ainda "antes das fazendas", 
o setor mantém desempenho positivo 

na compra de tratores, colhedoras, ca
minhões, carrocerias e implementos 
agrícolas. Consumiu 3.970 tratores, no 
valor total de US$ 320,87 milhões em 
2008, o correspondente a 9% das ven
das totais desses veículos no País. Nes
se segmento, segundo o estudo da 
FEA/USP o setor sucroenergético foi 
responsável pela compra de 47% das 
máquinas com potência acima de 200 
cavalos. Em colhedoras, as usinas, des
tilarias e os fornecedores de cana gas

taram ainda mais: US$ 426,52 milhões 
na aquisição de 981 máquinas, ou 22% 
das colhedoras vendidas no Brasil em 
2008. "A frota nacional de colhedoras 
de cana quase dobrou de tamanho, 
passando para 2,28 mil unidades", 
informa Fava Neves. 

Outros US$ 331,36 milhões foram 
investidos na compra de 2 mil cami
nhões pesados (5% das vendas do seg
mento), além de US$ 425,66 milhões 
com implementos agrícolas (arados, 
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veículos de transbordo de cana, gra
des, pulverizadores autopropelidos, 
equipamentos de irrigação etc.) e 
US$ 233,36 milhões com carrocerias, 
reboques e semirreboques - algo pró
ximo a 10% das vendas nacionais dos 
respectivos segmentos. 

Para movimentar toda essa frota, 
as usinas gastaram mais de US$ 1 bi
lhão apenas em óleo diesel e lubrifi
cantes. No entanto, ainda contem
plando os elos "antes das fazendas" 

da cadeia sucroenergética, é na ma
nutenção dessa frota que o setor mais 
investe: foram US$ 2,85 bilhões apli
cados em mais de 140 mil veículos, 
carrocerias, tratores, colhedoras e 
transbordos, entre outros. Mais de 
US$ 20 mil em manutenção por unida
de anualmente. 

De acordo com o método de pes
quisa Planejamento e Gestão Estraté
gica de Sistemas Agroindustriais, de
senvolvido em 2004 pelo professor 

Fava Neves - e cuja aplicação no se
tor canavieiro encontra-se em fase 
i n i c i a l , "nas fazendas" canavieiras o 
movimento financeiro foi ainda 
maior, de US$ 11,51 bilhões em 2008. 
"O montante inclui a receita advinda 
da produção de 570 milhões de tone
ladas de cana produzidas em 8 mi
lhões de hectares, sendo US$ 6,39 
bilhões de cana própria dos usineiros 
e US$ 5,12 bilhões de matéria-prima 
comprada de 70 mil fornecedores", 
explica Fava Neves. 

INDÚSTRIAS. "Depois das fazendas", o 
estudo calculou movimento de 
US$ 52,79 bilhões, incluindo investi
mentos industriais nas 29 novas usi
nas que entraram em operação em 
2008. Na indústria, por exemplo, o se
tor investiu US$ 3,4 bilhões em equi
pamentos, US$ 1,11 bilhão em servi
ços de montagem e manutenção, 
US$ 594,75 milhões em construção 
civil, US$ 463,82 milhões em produ
tos químicos, US$ 366 milhões em 
instalações elétricas, US$ 269,76 mi
lhões em automação etc. O movimen
to maior "depois das fazendas", no 
entanto, ficou com a venda de açúcar, 
etanol, bioeletricidade, leveduras etc. 
pelas usinas, além dos montantes 
movimentados na distribuição, varejo 
e atacado dos produtos. 

Segundo Fava Neves, o PIB do 
setor foi calculado com base nos pre
ços de venda dos produtos finais, en
tre os quais se sobressaíram o álcool 
hidratado (que abastece os carros 
flex), com US$ 12,3 bilhões; o açúcar, 
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com US$ 10,8 bilhões; e o etanol ani
dro (misturado à gasolina), com 
US$ 4,2 bilhões. Etanol para fins não 
energéticos (para indústria de cos
méticos, farmacêutica, de bebidas 
etc.), cogeração de energia por meio 
do bagaço da cana-de-açúcar, crédito 
de carbono e outros subprodutos da 
cana, como plásticos biodegradáveis 
e levedura, por enquanto represen
tam uma parte pequena do PIB do 
setor, mas com tendência a cresci
mento nos próximos anos. 

Vale lembrar que os dados de 2008 
não refletem todo o potencial do setor 
sucroenergético, graças a fatores mer
cadológicos pontuais e à crise finan
ceira internacional. Benedito da Silva 
Ferreira, diretor do Departamento de 
Agronegócio da Fiesp, criado na ges
tão de Paulo Skaf, lembra que a crise 
vivenciada pelo setor, a entrada de 
capital externo e os movimentos de 
fusões e aquisições têm relações dire
tas com fatores mercadológicos, mui
tos deles bastante recentes. "Nos últi
mos anos, o segmento foi da euforia à 
depressão e agora experimenta uma 
tentativa de se reorganizar pela 

recomposição dos preços do açúcar 
no mercado internacional", diz ele. 
Ferreira conta que, em 2006, os pre
ços do açúcar encontravam-se em 
níveis elevados e o etanol ganhava 
maior projeção internacional, seja 
pelo alto preço do petróleo, seja pelas 
preocupações crescentes com o meio 
ambiente, atraindo investidores nacio
nais e estrangeiros dispostos a finan
ciar a expansão da atividade. 

Entretanto, segundo Ferreira, em 
2006 e 2007, a produção indiana de 
açúcar aumentou praticamente 100%, 

ou 16 milhões de toneladas, depre
ciando os preços internacionais da 
commodity. "Quando os níveis de pre
ços voltaram a se recompor pela que
bra de safra da própria Índia, a crise 
financeira internacional fez minguar 
os recursos que até então financiavam 
a expansão, resultando no endivida
mento de muitas empresas do setor. 
Naquele momento, grupos estrangei
ros interessados em atuar na produ
ção aproveitaram-se dos baixos pre
ços dos ativos para realizar aquisi
ções, tendência que deve se manter 
nos próximos anos." 

NOVOS PLAYERS. Todo esse movimen
to levou à concentração e internacio
nalização do setor. "Nos últimos dois 
ou três anos, a participação de players 
estrangeiros praticamente dobrou 
para algo próximo a 25% do processa
mento de cana no País", diz o empre
sário Maurílio Biagi Filho, que há 
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são menos dependentes da cana-de-
açúcar e, consequentemente, menos 
expostos às oscilações de preço do 
açúcar e etanol, seja no dia a dia, seja 
em momentos de crise". Para ele, no 
entanto, quem trabalha com commodi-
ties agrícolas sempre enfrentará os 
riscos de safra e entressafra, em 
maior ou menor grau. 

Quando observa o setor sucroe
nergético a médio e longo prazo, Ro
berto Rodrigues, presidente do Con
selho de Agronegócio da Fiesp, não 
tem dúvidas quanto ao seu sucesso. 

"A energia será o grande negócio do 
mundo nas próximas décadas, e a 
agroenergia, da qual a cana-de-açúcar 
é a 'rainha-mãe', será um dos capítu
los mais importantes", afirma. 

Rodrigues acredita que, antes de 
exportar etanol em grande escala, o 
Brasil deveria vender a tecnologia para 
a sua produção, que está totalmente 
dominada. "Não sou um apaixonado 
pela exportação de etanol, porque 
temos um mercado interno espetacular 
e crescente, que aguenta durante 
muito tempo nossa produção sem gran
des problemas de excedentes exportá
veis", diz ele. E sugere: "Temos é que 
vender tecnologia agrícola e industrial. 
Temos que vender usina pronta, carro 
flex, legislação, logística etc. Tudo o 
que nós aprendemos nos últimos 35 
anos de Proálcool vale mais, por 
enquanto, do que vender etanol. Se o 
Brasil vender essa tecnologia para a 
América Central e Caribe, Africa e Ásia, 
eles farão etanol, consumirão o com
bustível limpo e terão excedentes para 
exportar para outros países". 

*Colaborador 

alguns meses vendeu as cinco usinas 
do Grupo Moema para a Bunge. 
Biagi Filho acredita que investimen
tos em logística e estocagem de eta
nol poderiam refletir num maior equi
líbrio da oferta de etanol. Ele consi
dera, ainda, que o setor precisa inves
tir na comunicação com a sociedade. 
"A sociedade tem de saber que o eta
nol é um produto agrícola e, portan
to, sujeito às variações climáticas, 
que podem afetar a produção e 
os preços do açúcar e do álcool. 
Felizmente a entrada de grandes gru
pos nacionais e estrangeiros deverá 
trazer mais recursos para a formação 
de estoques, organizando melhor a 
oferta de açúcar e etanol, vendendo 
em 12 meses aquilo que é produzido 
em oito", afirma Biagi. 

Para Antônio de Pádua Rodrigues, 
diretor técnico da União da Indústria 
Canavieira (Unica), "os novos grupos 
que entram no setor sucroenergético 
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Fonte: Revista da Indústria, São Paulo, ano 10, n. 158, p. 24-29, mar. 2010.




