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RESUMO 

 
Desde a década de 1970 que o setor sucroenergético brasileiro passou por uma série 
de transformações que geraram novas oportunidades ao mercado, possibilitando a 
adoção de novos rumos no desenvolvimento das empresas, mas também resultaram 
em descontinuidades e incertezas. O presente estudo investigou quais ações as 
empresas brasileiras atuantes no setor sucroenergético podem adotar para que estas 
se tornem mais competitivas na comercialização de açúcar, etanol e energia, nos 
próximos dez anos, frente aos seus concorrentes internacionais instalados no Centro-
Sul do Brasil. A pesquisa se baseou no método de pesquisa exploratória e descritiva, 
com uma abordagem qualitativa e de natureza aplicada. Para tanto, se analisou a 
evolução da configuração do setor sucroenergético brasileiro até os dias atuais; 
identificou os principais diferenciais competitivos entre as multinacionais e as 
empresas brasileiras do setor sucroenergético, na visão dos principais gestores e 
proprietários de usinas de cana-de-açúcar; e por fim, identificou os possíveis cenários 
para o setor sucroenergético, e o respectivo posicionamento a ser adotado na 
comercialização de açúcar, etanol e energia, para que as empresas nacionais possam 
aumentar sua competitividade nos próximos dez anos. 
 
Palavras-chave: Setor sucroenergético, açúcar, etanol, energia, estudo de futuro, 
cenários.   



 

 

ABSTRACT 

 
Since the 1970’s, the Brazilian sugarcane sector has gone through a series of 
transformation that have generated new opportunities for the market, allowing the 
adoption of new directions in the development of companies, but also resulted in 
discontinuities and uncertainties. The present study investigated what actions Brazilian 
companies in the sugar and ethanol sector can take to make them more competitive 
in the commercialization of sugar, ethanol and energy, in the next ten years, compared 
to their international competitors installed in the Center-South of Brazil. The research 
was based on the exploratory and descriptive method, with a qualitative and applied 
approach. In order to do so, it analyzed the evolution of the Brazilian sugar and ethanol 
industry configuration up to the present day; identified the main competitive 
differentials between multinationals and Brazilian companies in the sugar and ethanol 
sector, in view of the main managers and owners of sugarcane mills; and finally, 
identified the possible scenarios for the sugarcane industry, and the respective 
positioning to be adopted in the commercialization of sugar, ethanol and energy, so 
that national companies can increase their competitiveness in the next ten years. 
 
Key words: sugarcane industry, sugar, ethanol, energy, future study, scenarios.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa 

 

A cana-de-açúcar faz parte da construção da história do Brasil desde sua 

colonização, quando o colonizador português Martim Afonso de Souza introduziu o 

cultivo desta planta na colônia, em 1532, dando início à primeira atividade econômica 

organizada no Brasil (SCHWARTZ, 1988). Desde então, os ciclos desta cultura 

tiveram importante papel no desenvolvimento econômico e social do país. 

Dentro deste setor, destacam-se também os primeiros registros de atuação das 

empresas multinacionais no Brasil. Albano e Sá (2011) destacam que a atuação 

destas multinacionais remete ao período colonial, com a atuação da Companhia das 

Índias Ocidentais, empresa multinacional de capital misto, que atuou no nordeste 

brasileiro já no século XVII. As compras de matérias primas e alimentos das colônias 

eram realizadas por estas empresas, que transportavam as mercadorias para as 

metrópoles. 

Nos séculos que se seguiram, a cultura da cana-de-açúcar se manteve no 

Brasil, mas ao longo deste período surgiram também novas culturas que passaram a 

ter relevância na economia brasileira Op. Cit. 

À medida em que outras culturas passaram a ganhar relevância na economia 

brasileira, Morilhas (2012) destaca que no século XIX o país perdeu seu posto de 

primeiro e caiu para o quinto maior produtor mundial de açúcar, com 8% da produção 

mundial. Esta posição foi alterada no século XX, após o fim do ciclo do café e 

retomada do cultivo de cana, porém agora para atender o mercado interno. Neste 

período, a produção açucareira se desloca da região Nordeste para se concentrar no 

Rio de Janeiro e em São Paulo, para abastecerem a região sul do país (MORILHAS, 

2012). 

A tradição brasileira em cultivar a cana-de-açúcar foi mantida desde a 

colonização, e sua evolução permitiu ao país se tornar, no final do século XX, o maior 

exportador mundial de açúcar e grande produtor de etanol e de bioeletricidade de 

baixo carbono (JANK, 2010). Apesar da extração do caldo da cana-de-açúcar ser 

baseado no mesmo processo mecânico do início da sua produção no Brasil, as 

inovações na indústria sucroalcooleira têm sido constantes.  
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As utilizações da cana-de-açúcar lhe atribuem relevância para diferentes 

setores, como a pecuária, indústria de alimentos, indústria de bebidas, indústria 

química, farmacêutica, elétrica e de combustíveis.  

A cana-de-açúcar pode ser empregada nestes setores in natura, sob a forma 

de forragem, para alimentação animal, ou como matéria-prima para a fabricação de 

rapadura, melado, aguardente, açúcar, álcool para fins industriais e farmacêuticos, 

combustíveis e também energia. 

Caracterizada como a atividade econômica mais antiga do Brasil, a 

agroindústria canavieira, vem passando por transformações desde o início do século 

XX. O setor passa a ter intervenção ou regulação estatal em 1933, a partir da criação 

do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), durante o governo Getúlio Vargas. Ao longo 

de sua existência, o IAA foi responsável por administrar os preços e o sistema de 

quotas de produção nacional (RAMOS, 2002). 

Na década de 1970, uma nova inversão da conjuntura econômica internacional, 

com a queda do preço internacional do açúcar e a crise do petróleo, fez nascer o 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool), que impôs a mistura de etanol na gasolina 

(na forma de álcool anidro) e a distribuição do álcool puro (na forma de álcool 

hidratado) nos postos de combustíveis, para ser utilizado diretamente em veículos 

preparados para utilizar este combustível.  

Desde então, o álcool combustível é produzido em destilarias que, em muitas 

regiões, substituiu os antigos engenhos, e este produto passou a absorver parte 

significativa da matéria-prima antes destinada, sobretudo, à extração do açúcar 

(NETTO, 2007). 

Desde a implantação do Proálcool, o Brasil se tornou o primeiro país do mundo 

a desenvolver um programa de combustível alternativo para uso em grande escala, 

em substituição à gasolina. Este programa inovador revelou uma multiplicidade de 

benefícios muito além dos aspectos puramente econômicos. Uma série de 

transformações de caráter tecnológico, ambiental e social foram desencadeadas 

(GONÇALVES, 2000).  

A partir do final da década de 1980, iniciou-se um processo de 

desregulamentação da agroindústria canavieira do Brasil, principalmente após a 

extinção do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA), em março de 1990, durante o governo 

Fernando Collor. 
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 Este processo iniciou-se com o fim do monopólio do governo federal nas 

exportações e extinção das quotas de comercialização interna de açúcar em 1988, 

eliminação das quotas de produção em 1991 e liberação da comercialização do álcool 

combustível em 1998 (RAMOS, 2002). 

Segundo Pinto (2011), mesmo após a abertura comercial do país, com o 

governo Fernando Collor, foi só a partir do século XXI que a agroindústria canavieira 

do Brasil passou a receber investimentos estrangeiros significativos. Apesar de 

recentes, estes investimentos têm causado mudanças consideráveis neste setor.  

Ainda sobre o processo de desregulamentação do setor, a queda do preço do 

petróleo nos anos 1990 quase levou ao extermínio do Proálcool, mas seu 

renascimento veio em 2003, pela cooperação entre os produtores e a indústria 

automobilística brasileira, por meio do desenvolvimento de motores bicombustíveis, 

com o lançamento inovador dos veículos flexfuel, que permitiam ser abastecidos por 

etanol, gasolina ou qualquer combinação destes combustíveis (UNICA, 2016).  

Este lançamento foi realizado no período em que as discussões sobre 

mudanças climáticas, aquecimento global e emissões de gases que provocam o 

chamado “efeito estufa” ganharam mais força no cenário internacional. Com a 

assinatura do Tratado Internacional de Kyoto, em 2005, governos de vários países se 

comprometeram a adotar medidas visando à redução da emissão de gases poluentes. 

Apesar da assinatura deste Tratado e das questões climáticas, Tetti (2002) 

destaca que o lançamento dos veículos flexfuel não foi resultante das preocupações 

ambientais, mas substituir uma considerável parte da cadeia de combustíveis 

derivados do petróleo, por um programa de combustíveis de biomassa (etanol), 

colocou o Brasil em posição de destaque no cenário internacional energético e 

ambiental. 

Neste mesmo período, surge uma outra inovação no setor sucroenergético, que 

traz benefícios econômicos e ambientais, ao se iniciar a produção de eletricidade a 

partir da queima do bagaço e das palhas de cana-de-açúcar. Surgia uma imensa 

reserva de energia limpa e renovável, disponível perto dos centros de consumo 

elétrico do país (NATAL e NETTO, 2007).  

Esta fonte de energia se encontrava disponível durante os meses de safra, ou 

seja, de abril a novembro, período em que havia menor pluviosidade, quando os rios 

e reservatórios de água estavam mais baixos, tornando-se, assim, uma fonte 

complementar à energia hidrelétrica. 
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Este fenômeno de transformação e desenvolvimento pelo qual o setor de cana-

de-açúcar atravessou, envolvendo preço do petróleo, questões climáticas, 

lançamento de veículos flexfuel e produção de eletricidade, fez gerar três principais 

produtos que podem ser obtidos por meio do esmagamento desta matéria-prima, que 

são: o açúcar, o etanol e a energia (UNICA, 2009). 

Identificando o potencial que o setor possuía a partir da produção destes três 

produtos, empresas internacionais, as chamadas multinacionais, tais como Louis 

Dreyfus Commodities, Tereos, Cargill, Shell, British Petroil, começaram a fazer 

investimentos em ativos neste setor. A entrada das multinacionais na indústria 

sucroenergética brasileira, durante a década de 2000, caracterizou um movimento de 

expansão e consolidação no setor, tornando-o mais profissionalizado e dinâmico.  

Apesar da atuação comercial de uma multinacional no setor sucroalcooleiro do 

Brasil datar do século XVII, foi após a abertura comercial do país, mais 

especificamente a partir de 2000, que as multinacionais estrangeiras começaram a 

realizar investimentos diretos, por meio da aquisição de ativos, e passaram a ter 

controle parcial ou total de empresas do setor. 

A trading de commodities francesa Louis Dreyfuss foi a primeira a realizar 

investimento estrangeiro direto no setor, entre 2000 e 2001. Logo em seguida vieram 

outras empresas de origem francesa, todas ligadas ao ramo de açúcar (PINTO, 2011).  

Albano e Sá (2011) separa as multinacionais interessadas no setor 

sucroalcooleiro em dois grupos: grandes petrolíferas em busca do mercado de etanol 

e grandes multinacionais agrícolas, em busca do açúcar e bioenergia. As 

multinacionais agrícolas foram as primeiras a investir em ativos no setor, 

posteriormente, no final da década de 2000, vieram as petrolíferas. 

A partir de então, as multinacionais estrangeiras começaram a se estabelecer 

no setor e, de clientes, passaram a concorrer de maneira direta com os produtores 

locais, que seriam as usinas de capital nacional. 

Em paralelo ao início do investimento das multinacionais no setor, inicia-se 

também um movimento de fusões e aquisições, entre empresas nacionais, na década 

de 2000. Naquele período, parte das usinas eram de constituição familiar e passavam 

por grande estagnação, além de acumularem altos endividamentos.  

As empresas nacionais que estavam melhor capitalizadas, aproveitaram as 

oportunidades para adquirirem os ativos de seus concorrentes que estavam 

desvalorizados, com o objetivo de expansão e reforço de seu posicionamento. 
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Juntamente com os ganhos de escala e redução de custos administrativos, a 

consolidação também levou a uma maior profissionalização da gestão, o que também 

permitiu maiores acessos a linhas de crédito (NEVES, 2011). 

Esta nova configuração do setor provocou mudanças em aspectos tais como a 

competição entre as usinas pela compra de matéria-prima e insumos, pela logística e 

comercialização de sua produção, tanto para o açúcar quanto para o etanol.  

Considerando a evolução histórica do setor sucroenergético, que passou pela 

desregulamentação e entrada de investimento estrangeiro direto e, levando em conta 

os movimentos de consolidação de empresas nacionais, o crescimento da atuação 

das multinacionais e as transformações geradas após estes dois movimentos, 

destaca-se o seguinte problema de pesquisa:  

Quais ações as empresas brasileiras atuantes no setor sucroenergético podem 

adotar para que estas se tornem mais competitivas na comercialização de açúcar, 

etanol e energia, nos próximos dez anos, frente aos seus concorrentes internacionais 

instalados no Centro-Sul do Brasil? 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar os desafios e oportunidades na 

comercialização de açúcar, etanol e energia para as empresas brasileiras do setor 

sucroenergético, e sugerir ações para que estas possam ter maior êxito na 

comercialização de seus principais produtos nos próximos 10 anos.  

Os objetivos específicos são:  

− Analisar a evolução da configuração do setor sucroenergético brasileiro 

até os dias atuais.  

− Identificar os principais diferenciais competitivos entre as multinacionais 

e as empresas brasileiras do setor sucroenergético, na visão dos 

principais gestores e proprietários de usinas de cana-de-açúcar. 

− Identificar os possíveis cenários para o setor sucroenergético, e o 

respectivo posicionamento a ser adotado na comercialização de açúcar, 

etanol e energia, para que as empresas nacionais possam aumentar sua 

competitividade nos próximos dez anos. 
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− Sugerir, a partir dos grupos pesquisados, ações que as empresas 

brasileiras podem fazer para aumentar sua competitividade nos 

próximos dez anos. 

 

1.3  Justificativa  

 

As indústrias sucroenergéticas são produtoras de alimento, combustível e 

energia, sendo assim, os estudos sobre este setor possuem relevância estratégica 

para a economia e sociedade brasileira. 

 Na safra 2013-14, o PIB do setor sucroenergético somou US$ 43,4 bilhões 

(cerca de R$ 94,6 bilhões), valor maior que o PIB de mais de 100 países, segundo 

ranking do Fundo Monetário Internacional de 2013. Em termos sociais, a cadeia 

produtiva gera 1 milhão de empregos diretos, com uma massa salarial superior a US$ 

4 bilhões (NEVES, 2014).   

Após a entrada das multinacionais e as consolidações das empresas nacionais, 

o setor vem passando por transformações que afetam não apenas o mercado em que 

as empresas do setor sucroenergético atuam, mas também o perfil e a complexidade 

dessas empresas, fazendo-se relevante o estudo destas transformações no setor. 

A maioria dos estudos sobre as transformações recentes do setor, procura 

analisar os desafios e oportunidades para os produtos das empresas 

sucroenergéticas. 

 Ao invés de possuir o foco em um determinado produto derivado deste setor, 

tal como açúcar, etanol ou energia, a relevância do presente trabalho está em abordar 

as estratégias de posicionamento das empresas do setor sucroenergético e as 

complexidades do perfil adotado por elas, para se manterem competitivas no 

mercado. 

Portanto, diante das transformações que o setor sucroenergético vem 

passando, os cenários desenvolvidos como produto final deste trabalho serão de 

interesse dos principais stakeholders1 do setor, dentre eles, os fornecedores de 

insumos e matéria-prima, prestadores de serviços, organizações de classe, entidades 

do governo ligadas ao setor, empresas nacionais e multinacionais que tenham 

interesse em investir no setor e, principalmente, as próprias usinas sucroalcooleiras. 

                                                           
1 Grupos de interesse. 
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 A partir dos cenários desenvolvidos, estes stakeholders poderão ter uma 

melhor percepção da forma como se espera que o setor estará organizado em dez 

anos, e poderão se basear nestes cenários para direcionar a atuação de seus 

negócios e investimentos. 

 O trabalho também pretende contribuir com propostas de ações para as 

empresas brasileiras do setor sucroenergético aumentarem sua competitividade pelos 

próximos dez anos, com base nos cenários desenvolvidos.   

Este trabalho contribui para a estratégia das organizações ao identificar 

possíveis cenários, auxiliando nas decisões estratégicas, uma vez que são apontadas 

as potenciais incertezas, antes de se assumir qualquer compromisso ou investimento. 

Além disso, a antecipação de possíveis eventos futuros permite uma resposta mais 

rápida a fatos inesperados. 

Do ponto de vista acadêmico, espera-se que os resultados desta pesquisa 

possam dar suporte à definição de estratégia de posicionamento e concorrência entre 

empresas de pequeno e grande porte do agronegócio, além de apresentar uma 

análise de cenários futuros do setor sucroenergético e elaborar propostas de ações 

para as empresas brasileiras deste setor aumentarem sua competitividade. 

 

1.4 Delimitação da Pesquisa  

 

Devido às regiões Norte e Nordeste do Brasil possuírem um volume de 

produção de cana-de-açúcar representativamente menor que a região Centro-Sul do 

Brasil, conforme mostra o Quadro 1, este trabalho não pretende analisar alterações 

ou configurações do setor sucroenergético ocorridas na região Norte e Nordeste. 

 

Quadro 1 – Histórico de produção de cana-de-açúcar do Brasil 

 

Fonte: UNICA, 2016. 

 

Os cenários foram estabelecidos para um período de dez anos, pois acredita-

se que cinco anos seria um período muito curto para se considerar transformações no 

setor sucroenergético e um período maior que dez, por exemplo vinte anos, seria um 

Estado/Safra 2011/2012 % 2012/2013 % 2013/2014 % 2014/2015 % 2015/2016 %

Região Centro-Sul 493,159 88% 532,758 91% 597,061 92% 573,145 90% 617,709 93%

Região Norte-Nordeste 66,056 12% 55,720 9% 54,233 8% 60,782 10% 49,115 7%

Brasil 559,215 100% 588,478 100% 651,294 100% 633,927 100% 666,824 100%
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período muito longo correndo-se o risco de as tendências acabarem se perdendo, 

dificultando a extrapolação da projeção. 

Este trabalho pretende analisar as tendências, transformações e 

competitividade no setor sucroenergético, com base nos três principais produtos desta 

indústria: o açúcar, etanol e energia.  

Não serão analisados os impactos que outros subprodutos, derivados da cana-

de-açúcar, possam ter sobre o setor, uma vez que estes não são tão expressivos na 

cadeia de produção (MORILHAS, 2012). 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Para se atingir os objetivos propostos, o presente trabalho foi dividido em seis 

etapas, classificados como capítulos, conforme apresentado na Figura 1.  

O primeiro Capítulo faz uma contextualização do tema, indica os objetivos a 

serem perseguidos, justifica a importância da realização da pesquisa, estabelece as 

delimitações da pesquisa e apresenta como o trabalho foi estruturado. 

 O segundo Capítulo apresenta as teorias sobre estudos do futuro, utilizadas 

como referência para a realização da pesquisa.  

O terceiro Capítulo apresenta a metodologia da pesquisa, abordando o método, 

a estruturação do modelo utilizado para a pesquisa, coleta de dados e seleção dos 

respondentes.  

O quarto Capítulo apresenta um panorama do setor, abordando o surgimento 

do setor sucroenergético, a cadeia de suprimentos, os principais produtos, as 

consolidações no setor, assim como os impulsionadores e barreiras ao crescimento.  

O quinto Capítulo apresenta a análise dos resultados da pesquisa.  

O sexto Capítulo finaliza o trabalho apresentando as considerações finais.  
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Figura 1 – Temas desenvolvidos na dissertação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

O presente Capítulo desenvolveu a contextualização sobre o tema do trabalho, 

o problema a ser respondido, os objetivos a serem verificados, bem como a relevância 

da realização de um estudo que trate sobre o tema: cenários de posicionamentos 

estratégicos das empresas brasileiras do setor sucroenergético brasileiro, para 

aumentarem sua competitividade.  

A Figura 2 traz os temas abordados no Capítulo 1:  

 

 

 

 

 

 

•Contextualização

•Objetivos geral e específicos

•Justificativa

•Delimitação da pesquisa

•Estrutura da dissertação

1. Introdução

•Estudos do futuro

•Conceito de cenários

•Métodos para elaboração de cenários
2. Referencial Teórico

•Método de pesquisa

•Estruturação do modelo utilizado para a pesquisa

•Coleta de dados

•Seleção dos respondentes

3. Metodologia

•Surgimento da atividade no Brasil: da origem ao século XIX

•Relevância da atividade na matriz energética: o século XX

•Panorama atual: 2000 até os dias atuais
4. Panorama do Setor

• Análise do panorama do setor

•Percepções sobre cenários: Análise dos grupos 1 e 2

• Mapeamento das tendências do setor: Análise dos grupos 1, 2 e 3

•Ações para o aumento da competitividade nos próximos dez anos

5. Análise dos 
Resultados

•Limitações para o estudo

•Sugestões para os próximos estudos

6. Considerações 
Finais
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Figura 2 – Temas desenvolvidos na introdução 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Capítulo 2 versará sobre o conteúdo teórico a respeito de estudos do futuro: 

a relevância deste tipo de estudo, conceitos e métodos para elaboração de cenários. 

Este embasamento teórico sustentará as análises que serão feitas nos estudos com 

pesquisadores, estudiosos do setor sucroenergético, entidades de classe, bem como 

as empresas que atuam neste setor.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este tópico tem por objetivo, apresentar os estudos sobre o futuro, os conceitos 

de cenários, sua importância, os principais métodos e as dificuldades para a 

elaboração desta ferramenta, considerada importante para que as organizações 

possam tomar melhores decisões, se antecipando a acontecimentos futuros.  

 

2.1 Estudos do Futuro 

 

Sobre os estudos do futuro, a visão de futuro para a Shell (2008) é a de que 

“Quanto mais claramente pudermos ver a dinâmica do mundo de amanhã, melhor 

poderemos navegar por meio da inevitável turbulência”. 

Porter et al. (1991) apresenta uma forma diferente de Bentham (op. cit.) de ver 

o futuro, ao afirmar que o futuro é desconhecido e impossível de ser conhecido, mas 

os discursos se assemelham quando Porter afirma que as decisões que são feitas 

hoje, e que moldam o futuro, são baseadas na extensão dos conhecimentos atuais, 

que são incertos. 

Na área dos estudos referentes ao futuro, o Departamento de Prospectiva e 

Planejamento de Portugal (1997) caracteriza o futuro como um cone de possibilidades 

cada vez mais largo, com vértice no presente, conforme ilustrado na Figura 2, não 

existe um futuro à espera de acontecer. Existem, isso sim, possibilidades associadas 

ao momento presente, acerca das quais não se dispõe da totalidade da informação.  

Quanto mais distante for o futuro, maiores as possibilidades de um 

distanciamento dramático da realidade atual e as extensões do passado 

(MCMASTER, 1996). 

 
O desafio, para a antevisão, reside mais em discernir a estrutura do futuro do 
que a sua matéria, forma ou pormenores, o que vem exigir que nos libertemos 
da tirania da forma, do físico, do “material”, e que desenvolvamos a 
capacidade de captar os processos, as mudanças, os fenômenos emergentes 
(RIBEIRO, p.9, 1997). 
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Figura 3 - Cone de Possibilidades 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Departamento de Prospectiva e Planejamento de 

Portugal (1997) 

 

Para MCMASTER (1996), a prospecção2 é a habilidade de ver o sinal do futuro 

sendo lançado com base na expectativa da integração contínua. Faz parte dos 

desafios da prospecção identificar o que as organizações irão desenvolver nas 

próximas décadas, visualizando a estrutura do futuro, não o seu conteúdo, detalhe ou 

forma. Para o autor, a estrutura do futuro está contida no presente e no passado, 

reinterpretado por meio das lentes proporcionadas por uma nova visão do presente. 

Além das considerações sobre o presente e o passado, Day e Schoemaker 

(2007), chamam a atenção também para uma estrutura futura, talvez não tão óbvia, 

destacando a importância da visão periférica para se identificar sinais de sucesso ou 

fracasso nas organizações.  

Eventos, ou determinadas situações, que não estão no centro das atenções 

das organizações, podem exercer tamanha influência futura, capaz de determinar a 

sobrevivência da organização. A antecipação e o preparo da organização para 

responder à ocorrência dos possíveis eventos, pode permitir que a empresa possa 

aproveitar as oportunidades, ou mitigar os efeitos negativos, a partir dos eventos 

futuros (DAY; SCHOEMAKER, 2007). 

Para Wright e Spers (2006), pensar e comunicar uma visão do futuro é parte 

indissociável do exercício da liderança e da mobilização da sociedade para o 

desenvolvimento de um país. A premissa desta abordagem é de que se possa 

aprimorar os conhecimentos e informações necessárias para se tomar decisões no 

presente que permitam alcançar os objetivos futuros.  

                                                           
2 O termo “foresight” utilizado no texto de McMaster (1996) é utilizado neste trabalho como “prospecção”. 

Presente

Futuro

Cone de Possibilidades
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Para Yoshida (2011), a importância de se estudar o futuro tem como um 

objetivo o levantamento de informações que possam dar suporte ao planejamento e a 

tomada de decisão. Grande parte das decisões vivenciadas pelos gestores também 

são analisadas considerando perspectivas futuras. As metodologias existentes para 

estudar o futuro podem contribuir para dar suporte a posicionamentos estratégicos e 

tomada de decisões por parte de gestores das organizações.  

Wright et. al., 2007 complementam este pensamento, ressaltando a 

necessidade de utilização de metodologias robustas para a escolha de caminhos com 

níveis de risco minimizados, no exercício sobre o futuro do ambiente em que as 

empresas estarão inseridas. 

Do ponto de vista da elaboração de estratégias, constata-se que a construção 

de cenários gera resultados mais substanciais por meio da interpretação de 

tendências e dos processos, do que a interpretação de dados do mercado. A 

vantagem da elaboração de cenários está na possibilidade da construção de modelos 

possíveis do futuro, ao invés da construção de uma previsão específica de apenas um 

modelo certo (MCMASTER, 1996 apud RIBEIRO et al, 1997). 

O Departamento de Prospectiva e Planejamento de Portugal (RIBEIRO, 1997) 

cita Peter Schwartz e Hugues de Jouvenel ao estabelecer uma diferenciação no 

tocante aos tipos de incertezas abordadas pelas técnicas de Previsão e Prospectiva, 

conforme mostra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Comparativo entre técnicas de Previsão e Prospectiva  

PREVISÃO (forecasting) PROSPECTIVA (foresight) 

Concentra-se nas Certezas; Oculta as 

incertezas 

Concentra-se nas Incertezas, 

legitimando o seu reconhecimento 

Origina projeções sobre um único ponto 

e lineares 

Origina imagens diversas, mas lógicas, 

do futuro 

Privilegia as Continuidades Toma em consideração as Rupturas 

Afirma a preferência do Quantitativo 

sobre o Qualitativo 
Alia Qualitativo e Quantitativo 

Oculta os Riscos Sublinha os Riscos 

Favorece a Inércia 
Favorece uma atitude de Flexibilidade e 

o espírito de Responsabilidade 

Parte do que é Simples para o que é 

Complexo 

Parte do que é Complexo, para o que é 

Simples 

Adota uma abordagem normalmente 

setorial 
Adota uma abordagem Global 

Fonte: Departamento de Prospectiva e Planejamento de Portugal (1997). 
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Ao primar pelo quantitativo, a Previsão tem como instrumento, métodos 

estatísticos, que se baseiam no passado para projetar o futuro, direcionando-se pela 

inércia e as certezas. Em uma outra visão, a Prospecção reconhece as incertezas e 

considera as rupturas, destacando os riscos de uma maneira flexível e qualitativa. 

Prospecção, por tanto, é criar visões do futuro. Faz parte do propósito deste 

trabalho imaginar os possíveis futuros. Para Marcial e Grumbach (2006) apud. Reche, 

Ramos e Vils (2017), a prospecção trata de um processo contínuo de se pensar o 

futuro e analisar fatores que permitam tomar decisões assertivas, considerando 

aspectos econômicos, sociais, ambientais, científicos e tecnológicos.  

Coates (1985), assim como Pereira et al. (2015), também entendem a 

prospecção como um processo para se pensar o futuro, ressaltando a importância de 

se identificar as forças que impulsionam o futuro de longo prazo e que devem ser 

consideradas na elaboração de políticas, no planejamento e na tomada de decisões. 

Para estes autores, a atividade prospectiva está diretamente vinculada ao 

planejamento. 

Por estar vinculada ao planejamento, Carvalho (2011) também entende que a 

atividade prospectiva deva ser contínua e dinâmica, buscando um alinhamento entre 

os ambientes internos e externos, de modo a se adaptar a possíveis alterações que 

venham a surgir nestes ambientes que demandem ajuste no planejamento das 

estratégias. 

 Pereira et al. (2015) defende que ao prospectar o futuro e conciliar esta 

atividade de maneira proativa com o planejamento de suas estratégias, as empresas 

podem se destacar em relação aos seus concorrentes. A prospecção deve ser 

realizada isenta do passado ou desprendida das tendências existentes, porém sem 

ignorá-las. Pensar de maneira mais ampla, não se limitando a fazer uma extrapolação 

ou seguir uma tendência, é uma das características da análise prospectiva.  

Da Silva (2013) entende que a abordagem prospectiva permite uma 

compreensão de todas as variáveis que exercem influência sobre uma realidade, uma 

vez que esta abordagem compreende o estudo sobre todos os fatores e suas inter-

relações. 

Considerando as características da Prospecção, a técnica de Cenários é o 

principal instrumento técnico utilizado para realização deste tipo de estudo. O termo 

Cenário possui diversas definições na literatura, como ferramenta da prospecção do 

futuro, e o próximo tópico deste capítulo abordará estas definições. 
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2.2 Conceito de Cenários 

 

A prospecção possui, como ideia central, o estudo do futuro. Uma vez que o 

futuro pode ser múltiplo, existem vários “futuros”, a descrição de esforços progressivos 

na direção de um futuro potencial são a base para a elaboração de cenários.  

Conforme destaca Schoemaker (1993), a utilização do termo “cenários” pode 

possuir diferentes significados, variando desde scripts de filmes e projeções vagas a 

combinações estatísticas de incertezas. Este trabalho aborda o termo “cenários” sob 

o ponto de vista de cenários prospectivos. Neste sentido, as definições sob o ponto 

de vista da prospectiva obedecem aos fundamentos básicos da prospecção, variando 

basicamente na forma e na amplitude, mantendo a concepção de que “os futuros são 

múltiplos e incertos” (GODET, 1995).  

Mantendo essa concepção, Schwartz (1996), define cenários como “estórias 

de futuro”, servindo de ferramenta para ordenar a percepção sobre ambientes 

alternativos futuros, que podem permitir o reconhecimento e adaptação aos aspectos 

de mudança do ambiente presente.  

Carvalho (2009), assim como Pereira et al. (2015), seguem na mesma linha, ao 

definirem cenários como uma sequência de fatos que estão por acontecer no futuro, 

identificados em uma lista limitada e estruturada com os prováveis acontecimentos 

futuros. 

Além de servir para ordenar a percepção sobre ambientes alternativos futuros, 

Godet (1987) também entende esta ferramenta como um referencial para a tomada 

de decisões, sejam estas políticas ou empresariais; são também a base para um 

planejamento a longo prazo, apresentando as informações mais relevantes para 

definir caminhos alternativos e opções estratégicas, minimizando, consequentemente, 

as pressões e dificuldades existentes no curto e médio prazo.  

Godet (1997) faz uma ressalva em sua definição ao defender que um cenário 

não representa a descrição da realidade futura, mas um meio de representá-la, tendo 

o objetivo de nortear a ação presente à luz dos futuros possíveis e desejáveis. 

Reche, Ramos e Vils (2017) corroboram com a ressalva feita por Godet (1987), 

ao defenderem que os cenários são futuros possíveis, sujeitos à influência dos fatos 

e ações presentes, encadeados a eventos subsequentes. 
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Para Van der Heijden (1997), os cenários permitem lidar com as incertezas de 

três modos: 

− Ajudam a organização a compreender melhor o seu enquadramento, 

permitindo que muitas decisões não apareçam como acontecimentos 

isolados, mas como parte de processos, o que permite a tomada de riscos 

calculados. 

− Colocam a incerteza na agenda, chamando a atenção da organização para 

os “acidentes” que podem estar para acontecer; e neste sentido permite 

aos gestores evitar riscos desnecessários.  

− Ajudam a organização a tornar-se mais adaptável, ao alargar os seus 

modelos mentais e desse modo ampliando as capacidades de percepção 

necessárias para reconhecer acontecimentos inesperados. 

Na mesma linha de Van der Heijden (1997), Reche, Ramos e Vils (2017) 

destacam que as técnicas de cenários auxiliam a planejar a gestão de crises, avaliar 

a flexibilidade e diversidade da organização, fornecendo maior segurança à estratégia 

da empresa. 

Desde sua origem, o estudo de cenários vem sendo amplamente aceito por 

vários setores industriais, incluindo os setores de saúde, educação, tecnologia da 

informação, transporte e engenharia. A construção de cenários pode ser aplicada para 

problemas ou fenômenos que ainda não existam estudos ou conhecimentos 

aprofundados (ADLER; ZIGLIO, 1996; CZINKOTA; RONKAINEN, 1997; SKULMOSKI, 

HARTMAN; KRAHN, 2007; GREEN et al., 2007). 

Wright e Spers (2006) defendem que a elaboração de cenários não seja um 

exercício de predição, mas sim um esforço de fazer descrições plausíveis e 

consistentes de situações futuras possíveis, apresentando as condicionantes do 

caminho entre a situação atual e cada cenário futuro, destacando os fatores relevantes 

às decisões que precisam ser tomadas.  

Carvalho (2009) aprofunda mais este raciocínio, ao defender que os cenários 

não se limitam aos modelos que se baseiam no passado para extrapolar o futuro, uma 

vez que as opções são criadas baseadas não apenas nas tendências atuais, mas 

também nos eventos incertos com os quais a organização precisa lidar.  

Para Skulmoski, Hartman e Krahn (2007), trata-se de uma técnica de pesquisa 

flexível, que tem sido utilizada com sucesso para explorar novos conceitos, dentro e 

fora de um sistema, sendo recomendada sua utilização como instrumento de pesquisa 
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quando há pouca informação ou se pretende aumentar o conhecimento sobre os 

problemas, oportunidades, soluções ou desenvolver previsões.  

Green et al. (2007) defende que não se deve limitar a utilização de cenários 

apenas a fornecer previsões confiáveis e precisas, sustentando que a técnica também 

pode ser utilizada em situações de alta incerteza, permitindo comunicação, 

encorajando discussões e gerando novas ideias. 

Nesta mesma linha de situações futuras possíveis, Schnaars e Topol (1987) 

defendem uma abordagem mais qualitativa à estruturação dos cenários, quando 

afirmam que estes utilizam de narrativas fluídas, com o objetivo de informar a direção 

geral da mudança, ao invés de utilizarem estimativas quantitativas precisas, buscando 

prever um futuro com precisão numérica. 

Silva et al., (2012) apresenta um modelo esquemático para o conceito de 

cenários na Figura 4, em que estas narrativas fluídas consideram um conjunto de 

forças que atuam sobre o sistema em estudo, não se limitando à extrapolação de 

tendências passadas, mas adotando também uma leitura mais ampla do futuro, 

direcionado por forças restritivas e forças propulsoras que atuam sobre as variáveis 

do sistema, assim como os limites naturais ou sociais dentro dos quais as variáveis 

podem evoluir no horizonte de tempo em análise.   

 

Quadro 3 - Visão esquemática do conceito de cenários 

 
Fonte: Silva et al., (2012). 

 

Segundo Peter Schwartz (1996), apud Ribeiro et al (1997), os cenários são 

vistos como instrumentos úteis quando o planejamento estratégico se baseia em uma 
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perspectiva de longo prazo, considerando-se que as incertezas envolvidas podem ser 

de natureza tanto qualitativa quanto quantitativa. Na visão do autor:  

 

Os cenários são utensílios de planificação úteis em contextos em que a 

planificação estratégica requer uma perspectiva de longo prazo e em que as 

incertezas em jogo são tanto de natureza qualitativa, como quantitativa. Toda 

a imprevisibilidade ou incerteza grave impõe automaticamente a tomada em 

consideração de diversos futuros, mais do que uma previsão única, mas as 

incertezas qualitativas – tais como as incertezas sobre as regras do jogo, 

fundamentais nos diferentes cenários – acrescentam uma dimensão 

importante à planificação (SCHWARTZ, 1996). 

 

Como o objetivo dos cenários é dar suporte à definição das estratégias de longo 

prazo da empresa, Heijden (1997) destaca que o horizonte de cenarização não só 

depende da natureza da indústria, mas também do assunto objeto dessa cenarização.  

Porter (1992) lembra que a definição desse período de tempo deve refletir o 

horizonte de tempo das decisões de investimentos mais importantes da organização. 

Conforme mencionado na delimitação da pesquisa deste trabalho, o horizonte de 

tempo a ser considerado neste trabalho será de dez anos, levando em consideração 

os pontos ressaltados por estes autores e as características do setor em análise. 

Porter (1992) afirma que “os cenários não são um fim em si mesmos”, sua 

utilização será para formulação da estratégia competitiva da empresa, caso contrário, 

todo o esforço de sua confecção perderá o seu valor. Seguindo esta linha, este 

trabalho tem como um dos objetivos específicos identificar os possíveis cenários para 

o setor sucroenergético para que este sirva de ferramenta para formulação da 

estratégia de posicionamento para que as empresas nacionais possam aumentar sua 

competitividade.  

Para Reche, Ramos e Vils (2017), o exercício de cenarização e sua aplicação 

é um fenômeno organizacional que pode ter consequência direta no papel exercido 

pelo estrategista, na estratégia, além do desempenho da própria organização. 

Nem todos os exercícios de cenarização podem ser enquadrados no conceito 

de Prospectiva. Para a Prospectiva, os cenários devem ser construídos de acordo 

com um conjunto de princípios para que possam ser concebidos como seus 

instrumentos privilegiados, conforme os seguintes:  

− Devem ser construídos pelo menos dois Cenários, para refletir o mínimo de 

incerteza. 
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− Os cenários devem ser plausíveis, o que significa que devem surgir de modo 

lógico (num encadeado de causas e efeitos) do passado e do presente. 

− Os cenários devem ser internamente consistentes, o que significa que os 

acontecimentos no interior de cada cenário devem ser construídos segundo 

linhas de raciocínio corretas. 

− Os cenários devem ser relevantes para as preocupações do utilizador, 

permitindo gerar ideias úteis, compreensivas, inovadoras e fornecer meios 

adequados de teste de futuros planos, estratégias ou orientações das 

organizações. 

− Os cenários devem produzir uma visão nova e original dos temas e questões 

selecionadas na agenda de cenarização. 

− Os cenários devem ser transparentes, facilitando a apreensão da sua lógica. 

− Wright et al. (2010), concordam com Shnaars e Topol (1987) ao considerarem 

que o cenário deva possuir uma combinação de três características básicas: 

narrativas fluídas, múltiplas projeções e progressão de eventos. Na visão 

destes autores, a utilização de estimativas quantitativas e previsão do futuro 

com precisão numérica não fazem parte do foco principal da estruturação de 

cenários. Para eles, os cenários são estruturados por narrativas fluídas, com o 

objetivo de indicar a direção geral da mudança, sugerindo o sentido do 

progresso e os mecanismos da mudança.  

 

2.3 Métodos para a elaboração de cenários 

 

Conforme descrito na introdução deste trabalho, desde a década de 1970 que 

o setor sucroenergético brasileiro vem passando por uma série de transformações, 

iniciada pelo surgimento do Próalcool, fim do monopólio do governo federal nas 

exportações, surgimento dos veículos flexfuel e investimentos estrangeiros no setor.  

Tais transformações geraram novas oportunidades, possibilitando a adoção de 

novos rumos no desenvolvimento das empresas, mas também resultaram em 

descontinuidades e incerteza.  

Em situações como as vivenciadas pelo setor sucroenergético, WRIGHT e 

GIOVINAZZO (2000) destacam que o conhecimento, as experiências e tendências do 

passado recente não podem ser considerados um referencial apropriado para 
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decisões ou ações que se darão em um ambiente futuro em transformação. Diante 

desta análise é que se reforça a necessidade de elaboração de cenários para se 

responder ao problema desta pesquisa. 

Para que os cenários sejam elaborados, é necessário que se considere um 

conjunto de forças que atuam sobre o sistema em estudo. Diferentes escolas de 

pensamento sobre elaboração de métodos de cenários adotam linhas distintas que, 

de uma maneira geral, são divididas em etapas.  

Godet (2000) explica que a abordagem em etapas é um consenso para que o 

termo método de cenários seja utilizado. Estas etapas devem ser específicas e inter-

relacionadas, englobando: análise de sistemas, retrospectiva, estratégia dos atores e 

elaboração de cenários. 

Reche, Ramos e Vils (2017) consideram que existem diversas abordagens para 

o planejamento de cenários, assim como diversas metodologias para a geração dos 

cenários, porém com muitas características em comum. 

Na definição da prospectiva, foram identificados cinco métodos, que serão 

descritos no Quadro 4 e comparados a seguir:  
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Quadro 4 - Métodos de elaboração de cenários  

Método Etapas Descrição 

Michel Godet (1993) 6 a) Delimitação do sistema e do ambiente. 

b) Análise estrutural do sistema e do ambiente e 

análise retrospectiva do ambiente e da 

situação atual. 

c) Seleção de condicionantes do futuro. 

d) Geração de cenários alternativos. 

e) Testes de consistência. 

f) Estabelecimento de planos estratégias e 

monitoração estratégica. 

GLOBAL LINK 

NETWORK (GBN) – 

PETER SCHWARTZ 

(1988) 

8 a) Identificação da questão principal. 

b) Identificação dos fatores-chave 

(microambiente). 

c) Identificação das forças motrizes 

(macroambiente). 

d) Ranking das incertezas críticas. 

e) Definição da lógica dos cenários. 

f) Descrição dos cenários. 

g) Seleção de indicadores e sinalizadores 

principais; 

h) Análise das implicações e opções. 

CENÁRIOS 

INDUSTRIAIS DE 

PORTER (1992) 

7 a) Estabelecimento dos propósitos do estudo, 

amplitude e ambiente temporal; 

b) Análise da estrutura industrial. 

c) Definição das fontes de incertezas. 

d) Determinação dos cenários. 

e) Consistência dos cenários. 

f) Análise das estratégias dos concorrentes. 

g) Elaboração de estratégias competitivas. 

GRUMBACH (1997) 3 a) Conhecimento do problema. 

b) Construção e identificação de variáveis 

alternativas. 

c) Avaliação e interpretação das variáveis 

alternativas existentes para a tomada de 

decisão. 

Wright e Spers 

(2006) 

7 a) Definição do escopo e objetivos dos cenários. 

b) Identificação das variáveis, tendências e 

eventos futuros. 

c) Estruturação das variáveis dos cenários. 

d) Projeção dos estados futuros das variáveis e 

sua probabilidade de ocorrência. 

e) Identificação de temas motrizes dos cenários.  

f) Montagem de uma matriz morfológica para 

cada cenário. 

g) Redação e validação dos cenários. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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Seguindo a linha prospectiva, os métodos possuem várias semelhanças. 

Embora utilizem procedimentos e nomenclaturas distintos, todos objetivam 

desenvolver cenários múltiplos. Todos os métodos iniciam a análise a partir da 

delimitação do problema a partir do qual os cenários serão produzidos. O método 

descrito por Godet e o descrito por Grumbach fazem essa delimitação ao definirem o 

sistema, enquanto que o método GBN, o descrito por Porter e o descrito por Wright e 

Spers, fazem a delimitação na questão estratégica.  

Para elaboração de cenários, todos os métodos abordam a descrição da 

situação atual e estudos históricos. Para este processo, faz-se necessário o 

conhecimento das diversas variáveis e seus respectivos comportamentos, como 

também dos atores que as influenciam.   

Os cinco métodos possuem as seguintes semelhanças: 

− Realizam estudos históricos e descrição da situação atual - Para elaboração 

de cenários, faz-se necessário o conhecimento das diversas variáveis e 

seus respectivos comportamentos, como também dos atores que as 

influenciam. 

− Consulta a especialistas ou peritos - Essa fase é muito importante pelo fato 

de trazer para dentro da empresa a percepção de outras pessoas que não 

estão envolvidas com as questões da empresa. 

Quanto às diferenças entre os métodos, a principal diferença é identificada na 

fase da análise, pois cada um possui sua respectiva técnica para gerar os diversos 

cenários.  

Quanto ao detalhamento do ferramental, os métodos possuem as seguintes 

características:  

− Os métodos de Godet e Grumbach possuem as etapas detalhadas de forma 

clara, com passos definidos a serem seguidos. Apesar de serem os mais 

detalhados, são pouco flexíveis. Ambos utilizam os fatos portadores de 

futuro para gerar os cenários. 

− Os métodos de Porter, da GBN e o de Wright e Spers são menos 

detalhados, porém são bastante flexíveis. Ambos utilizam a análise 

“incerteza x importância” para gerar os cenários. 

Quanto às características específicas de cada método, tem-se: 
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− O método de Godet não leva em consideração os modelos mentais dos 

dirigentes durante a elaboração dos trabalhos. 

− O método GBN não trabalha com probabilidade em momento algum. 

− O método de Porter considera o comportamento da concorrência e foca a 

questão da indústria. 

− O método de Grumbach utiliza o método Delphi. 

− O método de Wright e Spers busca agregar mais informações ao processo, 

para que as decisões levem em conta o que foi prospectado. 

A consistência dos cenários produzidos é uma preocupação dos cinco 

métodos. A velocidade para atualização e comparação dos dados é uma das 

dificuldades para todos os métodos, além do manuseio de um grande número de 

variáveis e suas tendências.  

Apesar das peculiaridades de cada método, o produto final de todos eles é a 

produção de cenários consistentes e plausíveis, que servirão de apoio para a 

elaboração de estratégias. 

Para este trabalho, numa primeira abordagem, utilizou-se como base os 

cenários do estudo de Morilhas (2012), que considera o método de Wright e Spers 

(2006) para a construção de cenários.  

Além de se recorrer a uma pesquisa com especialistas, também foi feito o 

levantamento de informações sobre o panorama do setor sucroenergético para se 

responder à pergunta deste trabalho. 

 

2.4 As dificuldades para a elaboração de cenários  

 

O planejamento por cenários necessita ser capaz de lidar, quer com os 

elementos pré-determinados, quer com os elementos incertos, a fim de poder 

desempenhar a sua dupla função de planejamento e avaliação de risco 

(Departamento de Prospectiva e Planejamento, 1997). 

Para que os cenários apresentem resultados favoráveis e ajudem a resolver 

questões estratégicas, algumas barreiras precisam ser superadas. Reche, Ramos e 

Vils (2017) destacam quatro principais barreiras:  

− Cultura organizacional no desenvolvimento do cenário e estudos futuros; 

− Estado de aceitação da mente para mudanças; 
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− Medo de se envolver com o mundo exterior; 

− Medo do futuro.   

Com relação aos métodos para a elaboração dos cenários, todos eles possuem 

dificuldades semelhantes para a sua elaboração, uma vez que a produção de cenários 

é o produto final de todos eles. As principais dificuldades para elaboração de cenários, 

que são semelhantes à todos os métodos são (WRIGHT, 2000): 

− Dificuldade em reunir vários especialistas do setor para realização da 

pesquisa. 

− Dificuldade em realizar quantas rodadas forem necessárias com os 

especialistas. 

− Dificuldade de se redigir um questionário sem ambiguidades e não aviesado 

sobre tendências futuras. 

− Necessidade de obter informações não convencionais. 

− Construção de cenários que não sejam continuações do passado. 

− A interpretação de cenários, em sí, como um exercício não convencional. 

O próximo Capítulo abordará a metodologia utilizada para realização da 

pesquisa, apresentando suas classificações, o modelo utilizado e como foi realizada 

a coleta de dados.  
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3. METODOLOGIA 

 

Apesar de uma pesquisa ser naturalmente diferente de outra, com cada uma 

tendo sua necessidade de recursos especifica, Gil (2010) defende a necessidade dos 

projetos de pesquisa possuírem um sistema de classificação. Este sistema permite 

que o pesquisador possa ter etapas de execução com maior racionalidade, utilizando 

apenas os recursos necessários e reduzindo o tempo de pesquisa para atingir os 

resultados.  

Sendo assim, este capítulo apresenta o método de estudo aplicado. São 

indicados os critérios utilizados para se classificar a pesquisa, o processo de seleção 

das empresas estudadas e dos profissionais do setor a serem entrevistados, assim 

como os procedimentos utilizados para coleta, validação e análise dos dados, que 

deram suporte para que se possa responder à pergunta da pesquisa proposta. 

 

3.1  Classificação da Pesquisa 

 

Para a escolha do método de pesquisa, partiu-se dos critérios utilizados por 

Vergara (2000) e Nielsen et al. (2017), tendo a classificação da pesquisa a seguinte 

forma: quanto à natureza, quanto à abordagem, quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

3.1.1 Classificação quanto a natureza 

 

Quanto à natureza da pesquisa, Nielsen et al. (2017) classifica a pesquisa em 

dois blocos: de natureza básica ou aplicada, sendo a pesquisa de natureza básica 

aquela cuja preocupação se limita a explorar um campo de conhecimento e a pesquisa 

de natureza aplicada, aquela cuja preocupação está na solução prática de problemas. 

 Segundo Cooper e Schindler (2003), a natureza da pesquisa aplicada significa 

que ela é conduzida a propor soluções a problemas específicos relacionados à ação, 

desempenho ou necessidades públicas.  

Seguindo as posições de Cooper e Schindler (2003) e de Nielsen et al. (2017) 

op. Cit., sobre a pesquisa de natureza aplicada se preocupar em propor soluções 

práticas a problemas específicos, como um dos objetivos da pesquisa trata de propor 

o posicionamento a ser adotado por empresas do setor sucroenergético nos próximos 

dez anos, esta pesquisa pode ser classificada como tendo uma natureza aplicada, 
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uma vez que procura entender a teoria de cenários e seus desdobramentos, dentro 

de um setor específico da economia, propondo soluções para o problema da 

competitividade neste setor. 

 

3.1.2 Classificação quanto à abordagem 

 

Com relação à abordagem do problema, destaca-se a existência de dois 

métodos: quantitativo e qualitativo, enfatizando que o método deve estar compatível 

com o tipo de estudo a ser desenvolvido pelo pesquisador. A natureza do problema 

ou o seu nível de profundidade é que determina a escolha do método (MATIAS-

PEREIRA, 2012).  

Richardson (2009) faz uma diferenciação entre a abordagem qualitativa e a 

quantitativa à medida em que a primeira não utiliza um instrumental estatístico como 

base do processo de análise de um problema, e não possui a intenção de estabelecer 

medidas de unidades ou categorias homogêneas. 

Segundo Nielsen et al. (2017), a pesquisa qualitativa tem por objetivo explorar 

um fenômeno em profundidade, utilizando técnicas não numéricas, tendo como 

elemento básico de pesquisa as palavras, ideais e conceitos, enquanto que a 

pesquisa quantitativa, por sua vez, tem por objetivo explorar um fenômeno em sua 

amplitude, utilizando técnicas estatísticas, tendo como elemento básico de pesquisa 

os números. 

Para Mason (1996), os pesquisadores utilizam da pesquisa qualitativa com a 

intenção de se compreender como o mundo social é interpretado, compreendido e 

experimentado. O papel de uma pesquisa qualitativa é produzir compreensões 

detalhadas dos dados, na sua totalidade, contextualizando os fenômenos. Trata-se de 

um tipo de pesquisa flexível à coleta dos dados, mas sensível ao contexto social em 

que os mesmos foram extraídos. 

Creswell (1994) destaca que, ao contrário das pesquisas realizadas em 

laboratório, a pesquisa qualitativa envolve entrevistas com os participantes em seu 

ambiente natural. A pesquisa qualitativa procura interpretar o significado dos 

fenômenos citados pelos participantes (CRESWELL, 1998).  

Como o objetivo da pesquisa pretende sugerir ações para o aumento da 

competitividade das empresas brasileiras no setor sucroenergético nos próximos dez 

anos, esta pesquisa pode ser classificada como tendo uma natureza aplicada, com 
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uma abordagem qualitativa, uma vez que se buscará interpretar o fenômeno da 

competitividade das empresas brasileiras neste setor, realizando estudos 

aprofundados sobre este fenômeno.  

 

3.1.3 Classificação quanto aos fins 

 

Quanto aos objetivos ou finalidade do estudo, o assunto estudado seguirá a 

linha exploratória e descritiva para o desenvolvimento da pesquisa.  

Com relação à pesquisa descritiva, esta tem o propósito de descrever as 

características de determinado fenômeno ou população ou a demonstração de 

correlações entre variáveis, tendo como uma de suas características, a utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados (GIL, 2009).  

Não há um compromisso de que os fenômenos descritos sejam explicados por 

esta linha, apesar de servirem de base para tal explicação (VERGARA, 2000). 

Sendo assim, a linha descritiva será seguida, uma vez que uma descrição da 

evolução do setor sucroenergético faz-se necessária para se compreender o 

fenômeno das transformações no setor, além da descrição das percepções, 

expectativas e sugestões dos entrevistados para os cenários futuros. 

A pesquisa exploratória, por sua vez, possui uma natureza de investigação, 

sem a determinação de hipóteses ao longo da pesquisa (VERGARA, 2000).  

Gil (2010) avança neste conceito e possui uma visão clara para o objetivo desta 

investigação. Ele entende que a pesquisa exploratória tem o propósito de tornar o 

problema mais explícito, tornando-o mais familiar. Para se tornar mais familiar, o 

planejamento desta pesquisa tende a ser mais flexível, pois o fenômeno estudado 

deve ser considerado em seus mais variados aspectos. 

Alinhado à definição de Selltiz et al. (2004) apud Silva et al. (2012), as 

pesquisas exploratórias possuem a intenção de gerar maior familiaridade com o 

fenômeno estudado e elaborar questões mais específicas a serem investigadas em 

estudos futuros.   

Uma vez que a pesquisa exploratória tem o propósito de ampliar os 

conhecimentos sobre um determinado fenômeno para, posteriormente, ser 

pesquisado em profundidade, Morilhas (2012) corrobora com Gil (2010) ao destacar 

a utilidade desta linha para se levantar hipóteses, que possam servir como ponto de 

partida para estudos mais específicos de diferentes assuntos.  
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Em linha com uma das justificativas sobre a relevância deste estudo, o mesmo 

pode ser classificado como do tipo exploratório por ampliar os conhecimentos sobre a 

competitividade entre empresas multinacionais e empresas familiares no setor 

sucroenergético, dentro de cada cenário proposto por Morilhas (2012).  

Resumindo esta classificação, para a redação do capítulo que trará o panorama 

do setor, capítulo 4, a linha descritiva é adotada para se apresentar e compreender os 

movimentos do setor sucroenergético desde sua origem, na colonização do país, até 

os dias atuais, envolvendo a participação das multinacionais neste setor. 

 Para a redação do capítulo que fará a discussão sobre os cenários do setor, 

Capítulo 5, a linha exploratória também é adotada, pois embora o setor tenha uma 

longa história, há pouco conhecimento acumulado de estudos que versem sobre o 

crescimento da atuação das multinacionais no setor sucroenergético, bem como a 

concorrência destas com as empresas familiares e a influência das consolidações, 

sob a ótica do planejamento de cenários que a pesquisa pretende analisar e explorar. 

 

3.1.4 Classificação quanto aos meios 

 

Quanto aos meios, a pesquisa seguirá a linha bibliográfica e de campo.  

A pesquisa bibliográfica trata do estudo sistematizado, elaborado a partir de 

material já publicado, constituído de livros, revistas, jornais, artigos de periódicos e 

redes eletrônicas (VERGARA, 2000, GIL, 2010, MATIAS-PEREIRA, 2012). Nesta 

pesquisa, será realizado um estudo sistematizado em diferentes fontes para se 

analisar a evolução do setor sucroenergético.  

Reche, Ramos e Vils (2017) entendem que a pesquisa bibliográfica é utilizada 

para o início de qualquer trabalho científico, pois ela permite que o pesquisador tenha 

conhecimento sobre o que já foi estudado sobre o assunto. 

Gil (2009) destaca a ampla utilização da pesquisa bibliográfica, por meio de 

material já elaborado, em sua maioria constituído por livros e artigos científicos, como 

técnica de investigação em pesquisas exploratórias. Os materiais já elaborados 

podem ser de fonte primária ou secundária (VERGARA, 2000).  

Vergara (2000) ainda complementa que a pesquisa bibliográfica pode esgotar-

se em si mesma, mas pode também ter a função de fornecedora de instrumento de 

análise para qualquer outro tipo de pesquisa. 
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Além da pesquisa bibliográfica, uma investigação por meio da pesquisa de 

campo será realizada.  

Matias-Pereira (2012) e Vergara (2000) entendem que a pesquisa de campo 

trata de uma investigação empírica in loco de um determinado fenômeno, de modo a 

se obter elementos que permitam explicá-lo. A pesquisa de campo pode ser realizada 

por meio da aplicação de questionários, entrevistas e observação participante ou não 

(MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Nesta pesquisa foram aplicados questionários a profissionais que possuem 

relevante conhecimento sobre o setor e o método de Levantamento, conhecido 

também por survey, foi aplicado nesta etapa. 

Freitas et. al. (2000) descreve a pesquisa de Levantamento (ou survey) como 

a obtenção de dados ou informações, normalmente por meio de um questionário, 

sobre ações ou opiniões de um determinado grupo de pessoas, que representam uma 

população-alvo. O interesse é produzir descrições de uma população, fazendo uso de 

instrumentos predefinidos.  

Nielsen et. al. (2017) consideram que o survey é utilizado para conhecer a 

opinião ou comportamento de um grupo de pessoas, em relação a um determinado 

assunto ou situação, de maneira direta. Uma parcela da população, que possa 

representar a opinião do universo pesquisado, é questionada sobre um assunto 

específico. 

Para Babbie (2013), surveys são utilizados em estudos que possuem pessoas 

individuas como unidades de análise. Apesar deste método poder ser utilizado para 

outras unidades de análise, como grupos ou interações, alguns indivíduos devem 

atuar como respondentes. Para este autor, o survey é provavelmente o melhor método 

para o pesquisador interessado em coletar dados originais para descrever uma 

população muito grande para observar diretamente. 

Para responder à questão da pesquisa deste trabalho, foi realizada uma 

pesquisa de natureza aplicada, utilizando de uma abordagem qualitativa, com a 

finalidade exploratória e descritiva, por meio de uma pesquisa bibliográfica e de 

campo, utilizando o método Survey. A Figura 3 apresenta o método de pesquisa 

utilizado.  
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Figura 4 – Modelo Esquemático do Método de Pesquisa 

Fonte: Adaptado de Nielsen et al. (2017).  

 

3.2 Estruturação do modelo utilizado para a pesquisa 

 

Os cenários serão definidos, numa primeira abordagem, a partir do estudo de 

Morilhas (2012), que considera três cenários possíveis para o setor sucroenergético, 

que são os seguintes:  

− Cenário Um: continuidade na produção de açúcar, etanol e energia com 

inovações incrementais nos processos de produção.  

− Cenário Dois: inovações radicais em processos com surgimento do etanol 

de segunda geração.  

− Cenário Três: grandes inovações em novos produtos derivados de cana-

de açúcar e etanol. 

Apesar do estudo de Morilhas (2012), à época, ter apontado uma tendência 

maior para que o cenário um se confirmasse e, decorridos cinco anos após a defesa 

de seu estudo, o próprio setor não ter apresentado evidências por meio de ações ou 

tendências que levem a crer que os cenários dois e três venham a se confirmar, 

achou-se por bem, tratar os três cenários com o mesmo grau de relevância, para evitar 

qualquer influência sobre os respondentes.  
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Quanto à sua 
natureza

Aplicada

Quanto à forma 
de abordagem

Qualitativa

Quanto aos seus 
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Exploratória
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Quantos aos 
procedimentos 

técnicos (meios)

Bibliográfica

Entrevistas com 
especialistas

Levantamento de 
campo - Survey
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Estes três cenários foram considerados para se aplicar os questionários aos 

especialistas, embora não tenha sido descartada a verificação junto aos mesmos 

sobre outros cenários que possam ser mais adequados se considerar para responder 

ao problema proposto por esta pesquisa. 

 

3.3 Coleta de dados 

 

Esta dissertação adotou as linhas de pesquisa bibliográfica e linha de pesquisa 

de campo para cumprir com os objetivos do trabalho e poder responder à pergunta de 

pesquisa. 

A linha de pesquisa bibliográfica foi adotada para apresentar o histórico do setor 

sucroenergético, bem como o panorama após a entrada das multinacionais e as 

perspectivas para as empresas brasileiras se manterem competitivas no setor. 

A linha bibliográfica foi utilizada para, a partir da análise da coleta de dados, 

cumprir com o seguinte objetivo específico: 

- Analisar a evolução da configuração do setor sucroenergético brasileiro até 

os dias atuais. 

As seguintes fontes de dados foram utilizadas nesta etapa: 

• Dados secundários: Foram consultadas teses, dissertações, artigos 

acadêmicos (de revistas científicas nacionais, de journals internacionais ou 

de anais de congressos), relatórios técnicos entre outros relacionados aos 

itens componentes de pesquisa. 

Para atender ao Objetivo Específico 1 deste trabalho, foi realizada uma coleta 

de dados para a composição do Panorama do Setor Sucroenergético. Os resultados 

desta etapa podem ser vistos no Capítulo 4 deste trabalho. 

Desta forma, o Capítulo 4 cumpre com o Objetivo Específico 1, ao apresentar 

a evolução da configuração do setor sucroenergético brasileiro até os dias atuais, 

além de dar suporte à condução da pesquisa com os especialistas sobre as questões 

referentes ao cenário futuro para este setor. 

A linha de pesquisa de campo foi utilizada para, a partir da análise da coleta de 

dados, cumprir com os seguintes objetivos específicos: 

- Identificar os principais diferenciais competitivos entre as multinacionais e as 

empresas brasileiras do setor sucroenergético, na visão dos principais gestores e 

proprietários de usinas de cana-de-açúcar. 
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- Identificar os possíveis cenários para o setor sucroenergético, e o respectivo 

posicionamento a ser adotado na comercialização de açúcar, etanol e energia, para 

que as empresas nacionais possam aumentar sua competitividade nos próximos dez 

anos. 

- Sugerir, a partir dos grupos pesquisados, ações que as empresas brasileiras 

podem fazer para aumentar sua competitividade nos próximos dez anos. 

Esta etapa utilizou as seguintes fontes de dados:  

• Dados primários: As informações foram obtidas por meio de questionário 

eletrônico, enviado aos especialistas acadêmicos, consultores e 

representantes de entidades de classe relacionadas às usinas do setor 

sucroenergético, além dos executivos das próprias usinas deste setor.  

O software de pesquisas online, Questionpro, foi utilizado para o envio e 

aplicação dos questionários no formato online. 

Seguindo as recomendações de Wright e Giovinazzo (2000) para questionários 

de prospecção do futuro, o mesmo deve apresentar uma introdução sobre as 

principais informações conhecidas sobre cada questão, e, se for o caso, extrapolações 

para o futuro, de forma a estabelecer uma linguagem homogênea e facilitar o 

raciocínio orientado para o futuro. 

Por meio das questões, pretendeu-se levantar as seguintes informações: 

- Principais diferenciais competitivos entre as multinacionais e as empresas 

brasileiras do setor sucroenergético.  

- Possíveis cenários para o setor sucroenergético, e o posicionamento a ser 

adotado, para que as empresas nacionais possam aumentar sua competitividade. 

- Fatores de competitividade entre as empresas atuantes no setor 

sucroenergético.  

 

3.4 Seleção dos participantes da pesquisa 

 

Conforme Giovinazzo (2001), deve-se buscar respondentes ao questionário 

que possam trazer uma visão equilibrada ao objeto de estudo, recorrendo-se a 

universidades, institutos de pesquisa, indústrias e outras entidades representantes da 

classe. Mas apesar de um grupo heterogêneo ser um fator estimulante, a qualidade 

do resultado estará diretamente relacionada ao grau de envolvimento dos 

participantes com o estudo (WRIGHT e GIOVINAZZO, 2000). 
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Buscando formar esta heterogenia do grupo, sugerida por Giovinazzo (2000) e 

Giovinazzo (2001), foram convidadas a participar da pesquisa, usinas multinacionais, 

usinas nacionais, entidades de classe relacionadas ao setor, associações comerciais, 

trading companies, consultorias de reconhecida atuação no setor e especialistas 

acadêmicos.  

Os motivos para escolha de cada um dos grupos convidados a participar da 

pesquisa são apresentados a seguir: 

• Executivos de usinas multinacionais e de usinas nacionais foram 

convidados pois estes profissionais atuam diretamente nos dois tipos de 

empresas que este estudo está analisando.  

• Entidades de classe relacionadas ao setor foram convidadas por serem as 

principais responsáveis pela interlocução do setor sucroenergético, como 

um grupo, com o governo. As entidades defendem os interesses do setor, 

defendendo a sua continuidade e crescimento. 

• Associações comerciais foram convidadas pois elas possuem uma 

interação direta com ambas usinas multinacionais e usinas nacionais, além 

de serem responsáveis pela comercialização da produção destas usinas. 

• Trading companies foram convidadas pois elas possuem uma relação 

comercial direta com ambas usinas multinacionais e usinas nacionais, são 

elas que comercializam a produção das usinas em outros países e, em 

alguns casos, também fornecem algum tipo de suporte financeiro às usinas, 

efetuando contratos de longo prazo ou pagamentos antecipados. 

• Profissionais de consultorias com reconhecida atuação no setor foram 

convidados por desenvolverem projetos para novos investimentos no setor, 

realizarem estudos de mercado para os produtos das usinas e 

acompanharem as transformações dos mercados em que o setor está 

inserido.  

• Especialistas acadêmicos com reconhecido conhecimento sobre o setor 

também foram convidados por suas contribuições acadêmicas ao setor, por 

estudarem os principais temas, tendências e transformações que o setor 

vem passando. 

De acordo com os objetivos deste trabalho, de analisar os desafios e 

oportunidades para as usinas do setor sucroenergético para tornarem-se mais 
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competitivas na comercialização de seus principais produtos nos próximos dez anos, 

foram definidos três grupos de respondentes, conforme : 

• Grupo 1: Consultores e especialistas;  

• Grupo 2: Entidades de classe; 

• Grupo 3: Usinas, comercializadoras e tradings. 

O Grupo 1 é composto por: I- executivos de consultorias que possuem atuação 

direta no setor sucroenergético, desenvolvendo projetos e gerando inteligência de 

mercado; II- pesquisadores acadêmicos, que já tenham desenvolvido estudos na área. 

Este Grupo possui uma influência indireta no setor produtivo, mas possui uma visão 

prática de projetos que estão sendo desenvolvidos, e teórica de estudos e 

experimentos que estão sendo realizados. Este sub-grupo realiza projetos e estudos 

que levam em consideração cenários futuros em seus trabalhos. 

O Grupo 2 é composto por: I- executivos de entidades de classe que 

representam o setor, seja na esfera estadual, seja na federal. Este sub-grupo possui 

uma influência direta no setor produtivo, é o grupo dos responsáveis pela 

representação institucional e por defender os interesses das usinas, em especial no 

que tange à regulamentação do setor. Este Grupo também leva em consideração 

cenários futuros em seus trabalhos, uma vez que boa parte das ações e 

regulamentações trabalhadas pelas entidades, levam em consideração o longo prazo 

e a percepção das entidades sobre o futuro do setor, sob uma visão coletiva.  

O Grupo 3 é composto por: I- executivos de usinas do setor sucroenergético; 

II- executivos de empresas comercializadoras da produção das usinas; III- executivos  

de Trading companies. Este Grupo possui atuação na realidade local das usinas e 

estão, de uma maneira ou de outra, em contato direto com os fatores que determinam 

o posicionamento de suas empresas frente aos seus concorrentes. Este subgrupo, de 

certa forma, considera cenários futuros em suas ações, porém sob uma perspectiva 

individual, de cada empresa, não necessariamente considerando ações do setor.  

O perfil dos especialistas selecionados foi definido por critérios de seleção 

orientados, que permitiram escolher profissionais com características que 

contribuíssem para que os objetivos do estudo fossem atingidos. A seguir serão 

listados os critérios para seleção dos respondentes para cada um dos grupos listados 

acima. 
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3.4.1 Seleção dos consultores e especialistas 

 

Para a seleção das consultorias convidadas a participar da pesquisa, optou-se 

por aquelas que possuem reconhecida atuação e trabalhos já desenvolvidos para o 

setor sucroenergético, conforme lista : 

• Datagro, Archer Consulting, Celeres, Platts, FG/Agro, Argus, FCStone e 

Agroícone. 

Uma breve descrição destas consultorias consta no anexo 3 deste trabalho. 

Para a seleção dos especialistas acadêmicos convidados a participar da 

pesquisa, optou-se por pesquisadores de universidades e centros de pesquisas, com 

publicações a respeito de temas relacionados à competitividade no setor 

sucroenergético, que o pesquisador possua acesso para convidar para participação 

da pesquisa, conforme lista : 

• James Wright (currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8547349538743099), 

• Samuel Giordano (currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5136928258658295), 

• Marcos Fava Neves (currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/5866802359517504),  

• Marcos Sawaya Jank (currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7110799179116050),  

• André Nassar (currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/8619189770181350)  

• Heloísa Lee Burnquist (currículo lattes: 

http://lattes.cnpq.br/6380991177511718 ). 

Com base nos critérios acima, foram listados os consultores e especialistas e 

enviado um e-mail aos executivos/especialistas, convidando a participar da pesquisa. 

 

3.4.2 Seleção das entidades de classe 

 

Para a seleção das entidades de classe que foram convidadas a participar da 

pesquisa, foi adotado o seguinte critério: 

Buscou-se abordar as entidades que, de alguma forma se relacionam com o 

setor sucroenergético do Centro-Sul do Brasil. Com base neste critério, da mesma 

forma que os consultores e especialistas, também foi enviado um e-mail convidando 

a participar da pesquisa para as entidades listadas . 

http://lattes.cnpq.br/8547349538743099
http://lattes.cnpq.br/5136928258658295
http://lattes.cnpq.br/5866802359517504
http://lattes.cnpq.br/7110799179116050
http://lattes.cnpq.br/8619189770181350
http://lattes.cnpq.br/6380991177511718
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• União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica). 

• Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado do Mato Grosso 

(Sindálcool).  

• Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). 

• Organização dos Plantadores de Cana (Orplana). 

• União dos Produtores de Bioenergia (Udop). 

• Centro de Tecnologia Canavieira (CTC). 

• Empresa de Pesquisa Energética (Epe). 

• Ministério de Minas e Energia (MME). 

• Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig). 

• Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás 

(Sifaeg). 

Uma breve descrição destas entidades consta no anexo 3 deste trabalho. 

Como o estudo faz uma comparação entre usinas de gestão nacional e gestão 

internacional, priorizou-se a abordagem pelas entidades que possuem o maior número 

de usinas associadas, tanto para nacionais quanto para internacionais. Além disso, 

optou-se por analisar as empresas da região Centro-Sul do Brasil, conforme 

mencionado na delimitação da pesquisa, item 1.4 deste trabalho. 

 

3.4.3 Seleção das usinas, associações comerciais e trading companies 

 

Para a seleção das usinas pesquisadas, foi adotado o seguinte critério: 

Buscou-se abordar, pelo menos duas usinas localizadas em cada um dos 

principais estados produtores de cana-de-açúcar do Centro-Sul do Brasil, quais sejam: 

Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. 

Em cada um dos estados, buscou-se realizar a pesquisa com usinas 

pertencentes a empresa nacional e usinas pertencentes a empresa multinacional 

para, assim, ser possível identificar os fatores de competitividade entre as 

multinacionais estrangeiras e as empresas nacionais, possibilitando atender ao 

objetivo deste trabalho. 

Com base no critério acima, foram listadas as usinas, ou grupo de usinas,  e 

enviado um e-mail ao executivo da mesma, convidando a participar da pesquisa. 
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• Usinas pertencentes a multinacionais: Bunge, Cofco, Biosev, Glencore, 

Adecoagro, Abengoa, Usina CMAA, Usina São João Cargill, Guarani-Tereos, 

Raízen, British Petroil. Estas usinas totalizam uma moagem de 201 milhões de 

toneladas, representando 33% da moagem do Centro-sul do Brasil.   

• Usinas pertencentes a empresas nacionais: Usina Dacalda, Usina São 

Martinho, Usina Nardini, Grupo Alto Alegre, Usina Santo Ângelo, Odebrecht, 

Usina CerradinhoBio, Usina Itamarati, Usina Barrálcool, FS Bioenergia, Usina 

São João, Usina São Domingos, Usina Bevap, Usina Della Coletta, Usina 

Tietê, Usina São Manoel, Copersucar, Usina Alta Mogiana, Usina Alto Alegre, 

Usina Delta, Usina Rio Pardo, Usina Batatais, Usina Malosso, Usina Londra, 

Usina Ester, Usina Vertente, Usina Alvorada, Usina Santa Vitória, Usina 

Bazan, Usina Santa Isabel. Estas usinas totalizam uma moagem de 244 

milhões de toneladas, representando 40% da moagem do Centro-sul do Brasil. 

Este estudo, portanto, buscou abordar os principais executivos do setor 

sucroenergético. Foram convidados a participar da pesquisa, executivos responsáveis 

pela moagem de 73% de toda a cana moída no centro-sul do Brasil. 

Para a seleção das associações comerciais convidadas a participar da 

pesquisa, optou-se por aquelas que possuem um número significativo de usinas que 

fazem parte desta associação, conforme lista :  

• Copersucar, Bioagência, SCA e CPA. 

Para a seleção das trading companies, buscou-se abordar aquelas que 

atuam no mercado sucroenergético, seja via comercialização de etanol, 

açúcar ou energia. Com base neste critério, foram listadas as tradings  e 

enviado um e-mail ao executivo da mesma, convidando a participar da 

pesquisa. 

• Czarnikow, Cofco, Sucden, Alvean, ED&F Man, Toyota, Louis Dreyfus, 

Tereos, ECTP, CHS, Canex, Enerfo, Sudzucker, Wilmar, ASR Tate and 

Lyle, British Petroil, Greenergy, Tricon, Matrix, Capitale. 

Há uma breve descrição das usinas, associações comerciais e tradings no 

Anexo 3 deste trabalho. 
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3.5 Aplicação dos questionários  

 

Para o pré-teste, foram selecionados 3 especialistas, sendo um profissional que 

atua numa consultoria do setor, representando o grupo 1 deste trabalho, um 

profissional que atua em uma entidade de classe do setor, representando o grupo 2 

deste trabalho e um profissional que é executivo de uma usina, representando o grupo 

3 deste trabalho. O critério para esta seleção foi de acordo com a facilidade de acesso 

a estes especialistas por parte do pesquisador.  

Os questionários para o pré-teste foram enviados por e-mail aos especialistas 

selecionados, com uma breve apresentação dos objetivos do trabalho e um link para 

a pesquisa, que foi elaborado por meio da ferramenta Questionpro, mencionada 

acima. De um modo geral, foram levantadas as seguintes informações: caracterização 

do perfil do respondente, as percepções do respondente sobre os cenários, 

mapeamento das tendências do setor, questões relativas à competitividade no setor 

e aspectos relacionados à organização das instituições. 

Durante o pré-teste, o executivo de uma usina sugeriu que fossem retiradas as 

questões referentes a validação dos cenários e fossem mantidas as demais questões. 

O executivo alegou que o questionário ficaria longo e, considerando o perfil de 

respondentes, a maioria poderia não estar disposta a responder um questionário longo 

ou não possuir uma compreensão clara sobre cenários e acabar desistindo de 

continuar a responder o questionário.  

A sugestão do executivo foi que o questionário para usinas ficasse mais focado 

nas questões sobre diferenciais competitivos, área em que estes profissionais 

possuem maior conhecimento e que poderiam trazer maior contribuição a este estudo. 

Tal sugestão foi acatada para este grupo de respondentes. 

Após as correções e ajustes apontados durante o pré-teste, a versão final do 

questionário foi enviada para os demais especialistas, para que a partir das suas 

respostas, possam ser identificados os objetivos 2, 3 e 4 mencionados acima.  

Para a aplicação dos questionários, todos foram contatados por e-mail. Foi 

elaborado pelo pesquisador uma carta convite, a qual pode ser observada no Anexo 

1 deste estudo, apresentando, de modo sucinto, o pesquisador desta dissertação, o 

tema da pesquisa, sua pergunta e objetivos, e convidando os possíveis entrevistados 

a participarem deste estudo.  
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Foi elaborado um questionário, que consta do anexo 2 deste trabalho, contando 

com 25 questões, algumas delas contendo subitens, que foi enviado para os três 

grupos de respondentes. Algumas questões foram alteradas, de acordo com o grupo 

de respondentes e os resultados foram compilados separadamente, dentro de cada 

grupo de respondentes, buscando-se obter, inicialmente, as informações 

consolidadas para cada grupo.  

De acordo com o método de pesquisa utilizado, todas as questões buscam 

obter dados que demonstrem a percepção dos respondentes acerca do tópico da 

questão e também solicitam uma justificativa para cada resposta, de forma que seja 

possível maior entendimento e profundidade aos dados obtidos. Para as perguntas 

fechadas ou de múltipla escolha, foi realizada uma análise quantitativa, utilizando 

estatísticas básicas, enquanto para as perguntas abertas ou discursivas, foi realizada 

uma análise qualitativa, com base na interpretação das respostas por parte do 

pesquisador.  

As respostas às perguntadas fechadas do questionário, foram tabuladas e 

tratadas utilizando-se procedimentos de estatística descritiva, tais como média, 

desvio-padrão e distribuições de frequência para identificar padrões. As respostas às 

perguntas abertas também foram agrupadas e interpretadas por meio de técnicas de 

análise de conteúdo, de modo a aprofundar a compreensão das respostas às 

perguntas estruturadas. 

As respostas às questões abertas foram tratadas e interpretadas com o objetivo 

de identificar considerações complementares sobre os fatores investigados. 

Foi realizada uma seleção de dados mais relevantes, certificando-se a 

coerência das informações e que fosse possível uma descrição detalhada, completa 

e coerente com o pressuposto referencial teórico da pesquisa.  

Para tratamento das respostas foram consideradas na íntegra todas as 

respostas enviadas pelos pesquisados (considerando-se apenas os questionários 

recebidos em tempo hábil para o fechamento desta pesquisa). Assim, todas as 

informações obtidas foram de real valia para a resposta ao problema de pesquisa.  

As análises dos questionários de cada grupo são apresentadas no Capítulo 5 

deste trabalho, Análise dos Resultados. Em um primeiro subtópico serão analisadas 

as respostas dos Grupos 1 e 2 (consultores/especialistas e entidades de classe, 

respectivamente), referentes às percepções sobre os cenários.  
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No segundo subtópico serão apresentadas as análises das respostas dos dois 

primeiros grupos já mencionados e do Grupo 3 (Usinas/associações 

comerciais/Trading companies) relacionadas à competitividade do setor. 

 

3.6 Perfil dos respondentes  

 

Os questionários foram disponibilizados entre os dias 20 de dezembro de 2017 

e 16 de fevereiro de 2018. 

A despeito do período de comemorações festivas de final e início de ano, do 

calendário brasileiro, obteve-se as seguintes respostas válidas para cada um dos 

grupos: 

• Grupo 1 (consultores e especialistas): 19 convites foram enviados e 9 

profissionais pertencentes a este grupo responderam ao questionário, 

representando 47% de êxito nas respostas.  

• Grupo 2 (entidades de classe): 14 convites foram enviados e 5 profissionais 

pertencentes a este grupo responderam ao questionário, representando 36% 

de êxito nas respostas.  

• Grupo 3 (usinas, comercializadoras e trading companies): 116 convites 

foram enviados e 45 profissionais pertencentes a este grupo responderam 

ao questionário, representando 39% de êxito nas respostas.  

Ao total, foram enviados 149 convites a especialistas do setor sucroenergético, 

obtendo-se 59 respostas aos questionários, o equivalente a 40% dos convites 

enviados. 

Respeitando a confidencialidade dos respondentes, não serão citados os 

nomes ou a instituição a que pertencem os participantes que responderam à pesquisa. 

As informações dos participantes da pesquisa expressam a opinião dos mesmos, não 

necessariamente significando um posicionamento da instituição a que fazem parte.  

A maioria dos profissionais que responderam ao questionário já atuam no setor 

sucroenergético há mais de dez anos, 73% dos respondentes. Todos os respondentes 

pertencentes ao grupo 1, atuam no setor há mais de 5 anos e todos os respondentes 

do grupo 2, atuam há mais de dez anos.  

O Gráfico 1 apresenta um resumo do tempo de atuação no setor dos 

profissionais de cada grupo. 
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Gráfico 1 - Tempo de experiência dos respondentes no setor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Com relação à formação, a maioria dos respondentes possui pós-graduação, 

74% dentre todos os respondentes, sendo que o Grupo 1 possui boa parte dos 

respondentes com formação stricto sensu, 56% possuindo mestrado ou doutorado e 

os Grupos 2 e 3 possuem boa parte dos respondentes com formação lato sensu, 80% 

e 55% respectivamente, possuindo especialização ou MBA. O Gráfico 2 apresenta um 

resumo da formação acadêmica dos respondentes. 

 

Gráfico 2 - Formação acadêmica dos respondentes  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2108). 
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Após a aplicação e recebimento dos questionários, todas as respostas foram 

analisadas, tendo como base, as teorias de cenários e os fatores de competitividade 

entre as usinas de capital nacional e as de capital multinacional, foram transformadas 

em um texto dissertativo consolidado.  

As análises das respostas aos questionários, serão apresentados no Capítulo 

5 deste trabalho (Análise dos resultados). 

Finalizando o capítulo da metodologia, o próximo Capítulo realizará um 

panorama do setor sucroenergético, que considerará a evolução e as transformações 

do setor sucroenergético, desde sua origem no Brasil, até os dias atuais, o que será 

utilizado como parâmetro para a elaboração dos cenários prospectivos.  
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4. PANORAMA DO SETOR SUCROENERGÉTICO 

 

4.1 Surgimento da atividade no Brasil: da origem ao século XIX  

 

O Sistema Agroindustrial da Cana-de-açúcar data da colonização do Brasil, fez 

parte dos principais eventos históricos, e é de grande relevância ao país. 

Com o fim do curto ciclo do Pau-Brasil, inicia-se uma estratégia de colonização 

das terras recém descobertas, então ameaçadas por navios franceses, ingleses e 

espanhóis, utilizando-se o cultivo da cana-de-açúcar. A introdução da lavoura 

canavieira no Brasil ocorreu após a chegada das primeiras mudas da planta, em 1532, 

na expedição de Martim Afonso de Souza.  

A consolidação da colonização, por meio da ocupação de parte da costa 

brasileira, foi realizada por meio do cultivo desta planta nestas regiões, fomentando a 

economia do açúcar. O objetivo maior, por trás da ocupação e defesa das terras 

brasileiras via cultura canavieira, era o da atividade mercantilista da Colônia produzir 

divisas para a Coroa portuguesa (SCHWARTZ, 1988; BACHA E SHIKIDA, 1998). 

As primeiras mudas vieram da Madeira e de São Tomé e foram cultivadas nas, 

então chamadas, capitanias de Pernambuco, Bahia e em São Vicente, litoral do 

estado de São Paulo, regiões onde foram construídos os primeiros engenhos. Logo 

depois, esta cultura se estendeu para o Rio de Janeiro e outras regiões, formando 

uma sociedade com a presença do branco, do índio e do africano.  

Com condições climáticas e de solo favoráveis ao plantio da cana, adicionadas 

a medidas de incentivo à expansão dessa cultura, a produção de açúcar teve um 

crescimento acelerado no Brasil (BACHA E SHIKIDA, 1998). Segundo Pinto (2011), 

apud. SCHWARTZ (1988), os preços favoráveis e o aumento da demanda na Europa, 

contribuíram para o número de engenhos saltar de 60, em 1570, para 350 em 1630.  

A construção do primeiro engenho, feito por Jerônimo de Albuquerque, contou 

com a ajuda de seu cunhado, Duarte Coelho, que levantou recursos com investidores 

em Lisboa para financiar a produção e a comercialização do açúcar. Não apenas o 

primeiro engenho, mas as demais capitanias também contaram com financiamento 

europeu (SCHWARTZ, 2005).  

Registra-se, neste período, os primeiros investimentos estrangeiros na 

produção de cana e açúcar no Brasil. Como os investidores europeus foram 

responsáveis pelo financiamento da construção de boa parte dos engenhos da época, 
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subentende-se que os investimentos estrangeiros tiveram grande responsabilidade 

pelo surgimento e crescimento da atividade açucareira no Brasil. 

O crescimento do número de engenhos ainda no início do século XVII também 

foi resultado de uma mudança tecnológica, adaptada das fábricas de açúcar do 

Mediterrâneo e Atlântico, que foi a adoção de uma moenda vertical de três rolos, que 

tornou a construção de novos engenhos mais fácil e a custos menores. SCHWARTZ 

(2005) destaca que a maioria dos processos eram manuais, e que a única inovação 

aplicada foi na extração do caldo da cana.  

 
Apesar da organização industrial da produção de açúcar, a maioria dos 

processos envolvidos eram realizados manualmente - trabalho 

agrícola, aquecimento, clarificação e purga. O maquinário complexo 

era utilizado somente no esmagamento da cana e a extração do suco. 

A única grande inovação tecnológica que ocorreu no período em 

discussão foi o esmagamento da cana, a introdução do moinho vertical 

de três rolos. Os primeiros moinhos usaram uma grande pedra de 

moagem em um arranjo de borda, ou mais comumente, rolos dispostos 

horizontalmente, conduzidos por água ou energia animal. Este sistema 

não conseguia extrair o suco da cana efetivamente e era necessária 

uma segunda etapa de processamento […] (SCHWARTZ, 2005). 

 
A Figura 5 mostra como eram as primeiras moendas, com apenas 2 rolos. 

 

Figura 5 - Moendas verticais e horizontais com dois rolos. 

 
 

 

 

 
Fonte: (DANIELS, J.; DANIELS C., 1988) 

 

A Figura 6 mostra a inovação ocorrida no século XVII, quando da utilização da 

moenda de três rolos.  

 

Movimentação e engrenagem para moinhos de cana de dois-rolos horizontais (a-

e) e verticais (f-i); Desenhos não-dimensionais para indicar as tecnologias 

genéricas envolvidas. 
 



58 

 

Figura 6 - Moendas verticais com três rolos 

 
Fonte: (DEBRET, J. B., 1971). 

 

Após o início de seu cultivo no Brasil no período colonial, a cana-de-açúcar logo 

se transformou na principal cultura de produção brasileira, permanecendo nesta 

posição por mais de um século (BACHA E SHIKIDA, 1998).  

A partir deste período, 1550, até meados do século seguinte, 1660, o Brasil 

também se tornou o maior produtor de açúcar e dominou o mercado europeu. Esta 

posição foi alcançada devido à inovação tecnológica de utilização três rolos verticais 

na moenda, mas principalmente, devido ao grande número de usinas que surgiram 

neste período, entre 1610 e 1629, mais de 100 usinas, precisamente 116, foram 

criadas no Brasil (PONS, 1985). 

No século XVII a produção de cana-de-açúcar se estendeu para os estados do 

Pará, Amazonas, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Durante todo este período a 

cultura da cana serviu aos interesses estratégicos de Portugal, combinando a 

expansão da ocupação da colônia com a produção de um item valioso para a 

metrópole, em Portugal (SCARPARE, apud. CANABRAVA, 1991) 

Conforme aponta SCHWARTZ (2005), os preços do açúcar tiveram uma forte 

queda durante a Grande Depressão do Atlântico, que durou de 1619 a 1623. Logo 

após este período, em 1624, os holandeses invadiram o nordeste do Brasil tomando 

o controle de alguns dos engenhos na Bahia e em Pernambuco, dando início à 

presença das chamadas Companhia das Índias Ocidentais, que realizavam o 

comércio do açúcar para a Europa.  
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A presença da Companhia das Índias Ocidentais no Brasil é caracterizada por 

Albano e Sá (2011), como a primeira atuação no Brasil das empresas chamadas 

multinacionais (de capital misto). A atuação se baseava inicialmente na compra das 

colônias de alimentos e matérias-primas necessárias à continuação do crescimento 

do capitalismo e da industrialização das metrópoles.  

Durante o período colonial, o apogeu do ciclo econômico do açúcar no Brasil 

durou até a metade do século XVII, quando o açúcar brasileiro começa a sofrer a 

concorrência do açúcar da região do Caribe e também europeia, esta última 

produzindo açúcar a partir da beterraba. Além da concorrência, os engenhos 

brasileiros também sofreram restrições como: aumento dos impostos pagos à Coroa 

portuguesa para pagar pela guerra entre portugueses e holandeses; Ato de 

Navegação Inglês de 16513, alterando o relacionamento entre o Brasil e o seu principal 

mercado (SCHWARTZ, 2005; BACHA E SHIKIDA, 1998). 

A produção de açúcar nos países do atlântico também utilizava mão-de-obra 

escrava e o aumento da demanda gerou um aumento do preço desta mão-de-obra 

também no Brasil. Na segunda metade do século XVII, a economia açucareira do 

Brasil foi desafiada pelo aumento da concorrência e pelo aumento do custo para se 

obter a mão-de-obra escrava (SCHWARTZ, 2005).  

Apesar destes desafios, o Brasil ainda possuía uma capacidade de produção 

de 18 a 20 mil toneladas, mais do que qualquer outro país, mas estas vantagens 

competitivas não foram suficientes para superar as condições políticas e econômicas 

internacionais que a metrópole portuguesa passava, criando uma situação de crise 

(SCHWARTZ, 2005). 

 Durante a década de 1630, oitenta por cento do mercado de Londres era 

abastecido por açúcar do Brasil, este número caiu para apenas dez por cento em 

1690. Esta perda de mercado não podia ser compensada pelo mercado de Portugal, 

uma vez que este possuía uma população muito pequena (SCHWARTZ, 2005). 

Apenas no final do século XVII, com as batalhas entre Inglaterra e França, é 

que o preço do açúcar brasileiro voltou a subir, permanecendo em altos níveis até a 

década de 1720.Também no final do século XVII, tem-se o desbravamento do interior 

                                                           
3 O Ato de Navegação foi uma lei criada pelo governo de Oliver Cromwell na Inglaterra em 1651, para que as 

mercadorias importadas pelos países europeus só poderiam chegar aos seus respectivos portos se fosse por 

meio de navios ingleses. Extraído de: http://study.com/academy/lesson/british-navigation-acts-of-1651-

definition-purpose-summary.html acessado em 24 Nov. 2016. 

http://study.com/academy/lesson/british-navigation-acts-of-1651-definition-purpose-summary.html
http://study.com/academy/lesson/british-navigation-acts-of-1651-definition-purpose-summary.html


60 

 

do Brasil, por meio dos portugueses e bandeirantes, em que eles acabam descobrindo 

as famosas minas de ouro, na região hoje chamada de Minas Gerais, dando início a 

uma nova configuração da economia luso-brasileira, dando início ao chamado Ciclo 

do Ouro (MELO, 2009).  

No final do século XVII e início do século XVIII, o chá e o café, começaram a 

se popularizar na Europa. Neste mesmo período, o chocolate começava a ser 

fabricado na Europa, sendo consumido como um artigo de luxo. Estes três produtos 

demandavam de muito açúcar, em especial no chocolate, para adoçar o gosto amargo 

do cacau, assim como o do café. O consumo europeu do açúcar nestas três bebidas 

contribuiu para manter os preços deste adoçante em alta até meados do século XVIII 

(SIMONSEN, 1937). 

O açúcar manteve sua importância regional no Nordeste e continuou a ter 

importância na exportação brasileira até o século XVIII, muito depois de o Brasil ter 

perdido sua participação majoritária do mercado europeu de açúcar (MELO, 2009).  

A partir do início do século XVIII, a concorrência ao açúcar brasileiro aumenta 

com o crescimento da produção nas ilhas do Caribe e nas Antilhas. A disputa das 

primeiras posições na produção mundial acontecia entre as colônias de Inglaterra e 

França. Neste mesmo século, Cuba também se torna um dos maiores produtores 

mundiais de açúcar (MACHADO, 2016).  

Neste período, o Brasil não participa dos principais acontecimentos envolvendo 

o açúcar, mas se mantém entre os cinco maiores produtores mundiais. Com a 

colonização das regiões auríferas no interior, a Capitania paulista se torna um centro 

abastecedor das áreas de mineração (SCHWARTZ, 2005; MELO, 2009). 

Visando interesses econômicos e políticos, já na primeira metade do século 

XIX, o Estado imperial direcionou pesados investimentos em estradas terrestres, 

ampliando suas alternativas de comunicação e comercialização entre as regiões do 

país para além do já estabelecido sistema de portos. Neste período pós-

independência, a economia brasileira já era diversificada (FAUSTO, 2004). 

Buscando fazer com que a indústria açucareira brasileira volte a se tornar 

competitiva, frente aos novos países produtores, em 1857 D. Pedro II elaborou um 

programa de estímulo à modernização desta atividade produtiva, por meio da criação 

dos chamados Engenhos Centrais, que somente deveriam moer a cana e produzir o 

açúcar (BACHA E SHIKIDA, 1998).  
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Os engenhos centrais seriam equipados com máquinas, especializados na fase 

industrial de produção de açúcar, comprando cana dos produtores, dedicados apenas 

no cultivo da cana. Esperava-se, com esta divisão do trabalho, que os plantadores de 

cana poupariam seus investimentos em usina e poderiam concentrá-los na melhoria 

de métodos de cultivo, ao mesmo tempo em que os engenhos centrais também 

poderiam concentrar seus recursos na modernização e eficiência das indústrias 

(SUZIGAN, 1986).  

Para estimular o desenvolvimento da indústria canavieira, o Estado contribuiu 

com a fundação de alguns engenhos centrais por meio da concessão de linhas de 

financiamento com juros reduzidos. Os estados nordestinos foram os que mais se 

beneficiaram deste capital para os engenhos centrais já em atividade ou em projeto 

(BACHA E SHIKIDA, 1998).  

O tipo de relação entre o Estado e os produtores de açúcar está associado às 

forças do meio e as necessidades econômicas e políticas que o Estado possui 

(AZEVEDO, 1985, apud BACHA E SHIKIDA, 1998). 

Apesar do incentivo do Estado para a construção dos engenhos centrais, os 

produtores não demonstraram interesse, tampouco conhecimento sobre os novos 

equipamentos, e preferiram continuar a produção de aguardente ou açúcar pelos 

métodos tradicionais. Além destes, um outro fator que contribuiu com o fracasso dos 

engenhos centrais, foi o fator de que os próprios fornecedores dos equipamentos 

acabaram por montar suas próprias indústrias processadoras de açúcar (FAUSTO, 

2004). 

Nesta época, Cuba era líder mundial na produção do açúcar de cana, embora 

a Europa produzia em larga escala o açúcar da beterraba, ocupando a liderança 

mundial na produção de açúcar. A concentração da produção de açúcar estava no 

Nordeste e em São Paulo e era da cana, sendo que o açúcar europeu era da 

beterraba. Esta liderança europeia na produção mundial seria perdida no século 

seguinte (FAUSTO, 2004). 

No século XIX o país já havia perdido seu posto de maior produtor mundial de 

açúcar e caído para o quinto, com 8% da produção mundial, à medida em que outras 

culturas passaram a ganhar relevância na economia brasileira (MORILHAS, 2012). 

 Esta posição foi alterada no século XX, com o fim do ciclo do café e retomada 

do cultivo de cana, porém com o objetivo de atender a demanda do mercado interno. 

Neste momento, a produção açucareira se desloca da região Nordeste para se 
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concentrar no Rio de Janeiro e em São Paulo, para abastecerem a região sul do país 

(MORILHAS, 2012). 

Ainda no início da segunda metade do século XIX, uma fonte abundante de 

mão-de-obra barata, composta por homens e mulheres livres e pobres, estava 

disponível para os senhores de engenho. Embora ainda barata, a mão-de-obra 

assalariada já era mais numerosa do que a de escravos, no começo da década de 

1870 (SIMONSEN, 1937). 

 Este período culminou com o período em que os senhores de engenho 

pernambucanos lograram aumentar sua produção de açúcar, apesar do declínio da 

população cativa e das condições desfavoráveis ao açúcar brasileiro no mercado 

mundial (SIMONSEN, 1937).   

Apesar dos trabalhadores assalariados, foi somente no ano de 1888 que a mão 

de obra negra obteve liberdade, com a lei Áurea. Após esta lei, os senhores de 

engenho, que dependiam desta importante mão de obra para suas atividades 

produtivas, tiveram que passar a pagar para que os “ex-escravos” executassem o 

serviço que era exercido anteriormente sem a remuneração (SIMONSEN, 1937).  

O Quadro 4 apresenta os principais acontecimentos que afetaram a evolução 

do setor sucroenergético brasileiro, desde sua origem até o final do século XIX. 

Quadro 4: Evolução do setor sucroenergético até o século XIX  

Ano/Período: Acontecimento: 

1532 A expedição de Martim Afonso de Souza traz as primeiras 

mudas de cana-de-açúcar ao Brasil. 

1570 a 1630 Investimentos estrangeiros fazem o número de engenhos 

saltar de 60 para 350. 

1624 Companhia das Índias Ocidentais: 1ª atuação das 

multinacionais no Brasil. 

Séc. XVII Inovação tecnológica: introdução da moenda de 3 rolos. 

2ª metade  

Séc. XVII 

Aumento da concorrência e do custo de mão-de-obra. 

Participação do açúcar brasileiro em Londres cai de 80% 

(1630) para 10% (1690). 

Séc. XVIII Início do ciclo do ouro no Brasil. Europa: popularização do 

chá, café e chocolate manteve os preços do açúcar em alta.  

Séc. XVIII Aumento da concorrência: Ilhas do Caribe, Antilhas, Cuba. 

1ª metade Séc. XIX Diversificação da economia brasileira. 

2ª metade Séc. XIX Criação dos engenhos centrais pelo governo; Imigração de 

europeus para o Brasil, em especial italianos para o interior 

de São Paulo. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 Relevância da atividade sucroalcooleira na matriz energética: o século XX  

 

No final do século XIX e início do século XX, houve um incentivo à imigração 

da Europa para o Brasil, devido à abolição da escravatura e escassez de mão-de-obra 

no país. Para suprir inicialmente a demanda de mão-de-obra das fazendas de café, 

no interior paulista, o governo incentivou a vinda de imigrantes, de maioria italiana. 

Assim os italianos vieram ao país e se fixaram na região de Ribeirão Preto, Itu, 

Piracicaba e Campinas, onde adquiriram terras e grande parte optou pela produção 

de aguardente da cana, que na década de 10 se transformariam também em usinas 

de açúcar (MACHADO, 2016).  

Em 1910, um grupo de pequenos refinadores se une para formar a Cia União 

dos Refinadores, uma das primeiras refinarias de grande porte do Brasil. Dez anos 

depois, em 1920, Mario Dedini, imigrante italiano conhecedor de usinas de açúcar, 

funda uma oficina mecânica em Piracicaba que viria a se tornar a primeira fábrica de 

equipamentos para a produção de açúcar no Brasil (MACHADO, 2016). 

A competitividade europeia foi perdida no início do século XX por ocasião da 

Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, provocando um aumento do preço do 

açúcar e incentivo na construção de novas usinas, notadamente em São Paulo, região 

em que os fazendeiros produtores de café pretendiam diversificar sua produção. O 

Quadro 5 apresenta o crescimento do número de usinas e da produção de açúcar no 

Brasil no início do século XX.  

 

Quadro 5 - Métodos de elaboração de cenários  

Ano-safra Número de usinas Produção (toneladas) 

1910-11 187 331.740 

1920-21 233 727.680 

1933-34 290 996.120 
Fonte: BACHA E SHIKIDA, 1998, apud SHIKIDA, 1992. 

 

Os engenhos centrais se transformaram em usinas, ou unidades produtoras, 

permitindo um avanço na produção integrada por meio do controle sobre o 

suprimento, uma vez que houve uma maior independência com relação aos 

fornecedores (SUZIGAN, 1986). 

A rápida expansão das usinas em São Paulo indicava um potencial risco de 

superprodução de açúcar. Para evitar que esta superprodução ocorra, o governo 
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Vargas, em 1933, instituiu um órgão para controle da produção, intitulado por IAA  - 

Instituto de Açúcar e Álcool (MORAES, 2000).  

Este órgão atribuía a cada usina um sistema de cotas, estabelecendo uma 

quantidade de cana a ser moída, a produção de açúcar e também a de álcool. 

Qualquer expansão ou modificação da fábrica também deveria ser autorizada pelo 

IAA (MORILHAS, 2012; MACHADO, 2016). 

O IAA foi instaurado a pedido dos próprios produtores, para resolver a crise de 

superprodução de 1930. Por meio do IAA, a intervenção do Estado foi profunda e 

intensa. O açúcar já possuía uma expressão na pauta de exportações e o 

planejamento de produção, assim como os riscos de mercado, eram controlados pelo 

governo, que também garantia a comercialização (MORAES, 2000).  

A principal medida tomada durante a década de 30 pelo IAA foi a de estabelecer 

limites de produção para cada estado produtor, com base na produção das safras 

anteriores, estoques e estimativas da safra a iniciar-se. Diversas outras medidas 

também foram tomadas, objetivando o controle da oferta de açúcar, dentre elas: 

proibição da montagem de novas usinas e engenhos em todo o país, sem a prévia 

autorização; obrigatoriedade de registro de todas as fábricas de açúcar, álcool e 

aguardente; estímulo à produção de álcool motor; subordinação de todas as refinarias 

existentes ao Instituto, além de determinar a montagem e operação pelo IAA de 

refinarias para o beneficiamento do açúcar para o mercado interno (MORAES, 2000). 

Ainda no governo de Vargas, pelo risco de desabastecimento dos estados do 

Sul, por ocasião da segunda guerra mundial, as usinas de São Paulo solicitaram a 

permissão para aumentarem a produção. Com esta autorização, as usinas paulistas 

aumentaram em quase seis vezes sua produção até o início da década de 1950, 

superando a produção nordestina, que foi a maior região produtora durante quatro 

séculos4 (MACHADO, 2016).  

Na busca por maior eficiência produtiva, o setor foi buscar novas tecnologias. 

Somente neste período, depois de aproximados trezentos anos utilizando moendas 

de três rolos, é que foi introduzida no Brasil a moenda de quatro rolos, entre outras 

tecnologias vindas da indústria açucareira de países como a Austrália e a África do 

Sul (MACHADO, 2016). 

                                                           
4 Surge neste período as maiores unidades produtoras brasileiras, como a Usina Da Barra, São Martinho, 

Iracema, Santa Elisa, Costa Pinto, assim como também é formada a cooperativa COPERSUCAR, em 1959. 
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Estes avanços tecnológicos, assim como as estratégias para obter ganhos em 

produtividade, permitiram também o aumento da concorrência entre os produtores, 

incentivando o crescimento do setor. Neste período, a cultura do café, que 

predominava no estado de São Paulo, cede espaço para a cultura da cana-de-açúcar, 

alterando a matriz agrícola do estado (SZMRECSÁNYI, 1991). 

Na década de 60, o IAA adotou uma política expansionista, visando aumentar 

as exportações brasileiras de açúcar, que passaram a ser vistas como fonte geradora 

de divisas para o país. Coincidiu com este movimento, a exclusão de Cuba do 

Mercado Preferencial (MP) norte-americano, permitindo que o excedente da produção 

de açúcar do Nordeste tivesse acesso a este mercado (MORAES, 2000). 

Em 1973, os países produtores de petróleo decidem aumentar os preços de 

sua produção5 e tem-se a primeira crise mundial do petróleo.  

Diante do aumento de competidores de açúcar pelo mundo e a ineficácia das 

ações do governo para garantir uma melhor competitividade da produção brasileira, 

combinada com esta crise do petróleo, o setor sucroalcooleiro nacional encontrou na 

produção de álcool combustível, ou etanol, a solução para a saída da crise em que o 

setor se encontrava (MORILHAS, 2012). 

Em função deste cenário, em 1975 foi criado o Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), como forma de diminuir a dependência brasileira do petróleo. O governo 

criou incentivos para o aumento da produção de cana-de-açúcar e a implantação de 

destilarias de álcool. O objetivo da primeira fase foi utilizar o álcool anidro como aditivo 

à gasolina. A segunda fase do programa ocorreu em meio à segunda crise do petróleo, 

em 1979, quando os fabricantes de veículos no Brasil, com incentivo do governo, 

desenvolveram a tecnologia de motores movidos a álcool hidratado (SZMRECSÁNYI, 

1991; UNICA, 2016). 

O período de 1975-1979 configura-se como o início do Proálcool, período em 

que o crescimento da produção brasileira foi novamente possível devido a uma série 

de arranjos institucionais patrocinados pelo Estado, tais como reserva de mercado 

(para o álcool), preços controlados e concessão de subsídios (SZMRECSÁNYI, 1991; 

BACHA E SHIKIDA, 1998).  

                                                           
5 A decisão de aumento do preço do petróleo partiu dos países membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), em protesto ao apoio dos Estados Unidos a Israel durante a Guerra de Yon 

Kippur (UNICA, 2016). 
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Em 1985, seis anos após o lançamento do Proálcool, as vendas dos carros 

movidos a etanol já representavam 96% do total de carros vendidos (UNICA, 2016).  

A partir da segunda metade da década de 1980, os preços do petróleo e da 

gasolina retornam a patamares considerados normais antes da crise, ao mesmo 

tempo em que o Brasil aumentava a produção destes combustíveis, reduzindo as 

importações.  

Este movimento tornou o Proálcool cada vez mais caro e menos necessário 

para o país. Ocorre então uma redução dos investimentos públicos no Programa, 

gerando um desequilíbrio entre oferta e demanda de álcool, resultando na crise de 

abastecimento, em 1989, e levando também à redução dos interesses: I- do 

consumidor em comprar veículos a álcool e; II- das indústrias em produzirem estes 

veículos (BACHA E SHIKIDA, 1998).  

Apesar do Proálcool ter sido um programa com aspectos interessantes, do 

ponto de vista de geração de renda, de economia de divisas, de melhoria das 

condições atmosféricas, de geração de empregos, descentralização da produção, a 

sociedade acabou formando uma imagem negativa sobre o programa, não apenas 

pela forma ditatorial em que foi criado (durante o governo de Ernesto Geisel), como 

também pelas notícias veiculadas sobre os subsídios, endividamento das usinas, 

sonegação fiscal, problemas trabalhistas (incluindo trabalho infantil), que acabaram 

por enfraquecer o programa (BARROS e MORAES, 2002). 

Ainda na segunda metade da década de 1980, em 1987, é assinado o primeiro 

contrato de venda de energia elétrica excedente de uma usina de cana-de-açúcar. 

Inicia-se o sistema de cogeração de energia no setor sucroalcooleiro, que possibilita 

a comercialização de bioeletricidade (UNICA, 2016). Surgia uma imensa reserva de 

energia limpa e renovável, disponível perto dos centros de consumo elétrico do país 

(NATAL E NETTO, 2007). 

Embora a venda de energia elétrica tenha significado um avanço para o setor, 

a crise de abastecimento, desencadeada dois anos depois, em 1989, gerou uma 

retração na venda de veículos a etanol, reduzindo a frota destes veículos para 1,02% 

em 2001. 

Após esta crise, inicia-se o processo de desregulamentação do setor 

sucroenergético, durante a década de 1990.  

O início da década de 1990 no Brasil foi marcado pelo processo de liberação 

da economia, união do país ao bloco econômico MERCOSUL e adoção do Plano Real 
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para controle da inflação. O processo de desregulamentação do setor sucroenergético 

fez parte desta liberação econômica, iniciando-se pela extinção do IAA, em 1990 

(CHADDAD, 2015).  

Diante da crise do Proálcool, da abertura do mercado e da redefinição do papel 

do Estado, surgem diferentes pontos de vista no setor. De um lado, as usinas do 

Norte-Nordeste do Brasil defendendo a necessidade de manutenção de privilégios, do 

outro, as usinas do centro-sul do Brasil, defendendo o mercado livre (SHIKIDA E 

BACHA, 1999).  

Apesar do posicionamento diferenciado entre as usinas do Norte-Nordeste e as 

do Centro-Sul, a resistência à desregulamentação do mercado ocorreu não apenas 

por parte dos industriais da região Norte-Nordeste, como também por parte dos 

fornecedores de cana-de-açúcar, que defendiam a prorrogação do tabelamento do 

preço de seu produto, a manutenção dos subsídios agrícolas, e a regulamentação do 

governo no que se refere à sua comercialização (BARROS e MORAES, 2002). 

Shikida e Bacha (1999) destacam as distintas formas como as usinas do Norte-

Nordeste e as do centro-sul buscavam se posicionar no mercado. As diferenças 

competitivas entre as usinas destas duas regiões também podiam ser verificadas em 

termos de desempenho. 

 As diferenças nos custos de produção, que consideram o custo da matéria-

prima no campo, do transporte e o custo industrial, estão diretamente ligadas às 

diferentes produtividades e, por consequência, competitividade. No início da década 

de 1990, as usinas do Centro-sul seriam aproximadamente 30% mais eficientes que 

as do Norte-Nordeste (SHIKIDA E BACHA,1999; MORAES, 2000). 

Neste período, os principais diferenciais competitivos entre as usinas estavam 

concentrados no campo, por meio das seguintes inovações: 

 

Quadro 6 - Diferenciais competitivos entre as usinas 

Biológicas Novas variedades de cana. 

Físico-químicas Novas técnicas de fermentação alcoólica. 

Mecânicas Uso de tratores e implementos agrícolas mais 

desenvolvidos. 

Organização de trabalho Novas formas de gerenciamento de produção agrícola 

e industrial. 
Fonte: Adaptado pelo Autor de SHIKIDA E BACHA, 1999.  
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Em 1994, uma lei federal decretou a liberação das exportações de açúcar, 

acabando com o monopólio do governo nas exportações. Em seguida, o governo 

também deixou de controlar os preços no mercado interno. A liberação dos preços no 

mercado interno para o etanol anidro ocorreu em 1997 (VIAN, 2002).  

Em agosto deste mesmo ano, ocorre também uma alteração na estrutura 

decisória do governo, com a criação do Conselho Interministerial do Açúcar e Álcool 

(CIMA), com o objetivo de analisar e propor políticas relativas ao setor sucroalcooleiro, 

além de alterar a forma descentralizada de tomada de decisão, uma vez que a as 

características multidisciplinares do álcool fazem com que vários ministérios estejam 

envolvidos nas decisões sobre o setor (BARROS e MORAES, 2002).  

A liberação dos preços para a cana, o etanol hidratado e para o açúcar cristal 

ocorreu no ano seguinte, em 1998 (VIAN, 2002). 

Ao longo da década de 1990, com a extinção do IAA e as medidas de 

liberalização de preços, o setor sucroenergético vivenciou uma acomodação de 

diversas estratégias (VIAN, 2003). 

Neste período, o setor passou por momentos de excesso de oferta de etanol e 

as mais baixas cotações internacionais de açúcar dos últimos trinta anos, tudo isso, 

ao mesmo tempo em que a economia brasileira possuía uma moeda valorizada 

artificialmente entre 1994 e 1999 (VIAN, 2003). 

Ao final deste período, apesar da situação de muitas usinas, percebe-se uma 

evolução do setor, com aspectos técnicos e organizacionais mais realistas e afinados 

com a perspectiva de competição (VIAN, 2003). 

Apesar da evolução do setor sucroenergético ao longo do século, Carvalho 

(2002), classifica o século XX como tendo sido o século do petróleo, devido a 

neutralização efetiva do desenvolvimento de fontes alternativas até a década de 80, 

após os chamados “choques” do petróleo, que trouxeram grande volatilidade aos 

preços, além da nova percepção de se tratar de um produto não renovável e finito. 

O Quadro 7 apresenta os principais acontecimentos que afetaram a evolução 

do setor sucroenergético brasileiro, desde sua origem até o final do século XX. 
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Quadro 7 - Evolução do setor sucroenergético até o século XIX 

Ano/Período: Acontecimento: 

Séc. XX Fim do ciclo do café e retomada do cultivo da cana. 

1914 1ª Guerra Mundial: Aumento do preço do açúcar e incentivo à 

construção de novas usinas. 

1920 Mario Dedini funda a 1ª fábrica de equipamentos para a produção 

de açúcar no Brasil.  

1933 Criação do IAA: regulação da produção. 

Déc. 1950 IAA permite aumento de produção e São Paulo supera a produção 

nordestina após quatro séculos 

Déc. 1950 Inovação de processo: Introdução da moenda de 4 rolos. 

1973 1ª crise mundial do petróleo 

1975 Proálcool 

1979 2ª crise mundial do petróleo 

1987 1ª venda de energia por uma usina de cana-de-açúcar 

1989 Crise de abastecimento 

1990 Extinção do IAA 

1994 Liberação da exportação do açúcar – Fim do monopólio do governo. 

1997 Liberação dos preços no mercado interno para o etanol anidro 

1998 Liberação dos preços no mercado interno para a cana, etanol 

hidratado e açúcar cristal 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

4.3  Panorama atual: 2000 a até os dias atuais 

 

A gradual desregulamentação do mercado doméstico de etanol, o fim do 

monopólio das exportações e liberalização dos preços do açúcar no final da década 

de 1990, levaram o país a aumentar a produção de açúcar, o que despertou o 

interesse das grandes tradings companies de commodities multinacionais. O mercado 

internacional de açúcar começa a se abrir para o Brasil, que já se desponta como o 

mais competitivo.  

Já em 2000 ocorrem os primeiros investimentos de uma multinacional no setor 

sucroenergético brasileiro. A Sucden, trading francesa, adquiriu uma participação 

minoritária na joint venture (JV) Franco Brasileira S. A. Açúcar e Álcool (FBA), 

estabelecida com a Cosan e a também francesa Union SDA. Esta foi a primeira JV 

formada por investidores estrangeiros e nacionais a operar usinas de açúcar e etanol 

no Brasil e a fazer parte do processo de consolidação do setor (PINTO, 2011). 

Este foi o primeiro de um movimento de expansão baseado em aquisições, que 

marcou o setor sucroenergético durante os primeiros anos do século XXI.  
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Em março de 2003 é lançado no mercado nacional o veículo com motor flex-

fuel ou bicombustível, uma tecnologia capaz de utilizar etanol hidratado, gasolina ou 

qualquer mistura dos dois combustíveis, permitindo ao consumidor final optar por qual 

combustível abastecer seu automóvel (SILVA, 2010). 

Na data de seu lançamento, em 2003, os veículos flexfuéis representavam 

3,5% das vendas de veículos novos. Este percentual saltou para 95% dos veículos 

novos vendidos no país em 2010, conforme Gráfico 3. O consumo também teve 

considerável aumento, entre 2001 e 2010 o consumo saltou de 10 para 23 milhões de 

litros, incluindo o etanol anidro misturado à gasolina e o etanol hidratado (UNICA, 

2016). 

 

Gráfico 3 - Venda de veículos novos por combustível: Distribuição percentual de 
flexfuel 

 
Fonte: Anuário Anfavea, 2011. 

 

Neste mesmo período, embora seu surgimento tivesse ocorrido quase quinze 

anos antes, também ganha atenção a produção de energia elétrica a partir da queima 

do bagaço e das palhas de cana-de-açúcar, uma inovação no setor sucroenergético, 

que traz benefícios econômicos e ambientais. Esta fonte de energia se encontrava 

disponível durante os meses de safra, ou seja, de abril a novembro, período em que 

havia menor pluviosidade, quando os rios e reservatórios de água estavam mais 

baixos, tornando-se, assim, uma fonte complementar à energia hidrelétrica (NATAL E 

NETTO, 2007). 
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Durante o mesmo período de crescimento dos carros flexfuel, a produção de 

energia elétrica pelas usinas de cana-de-açúcar também teve um forte crescimento. 

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (2017), a geração de energia 

elétrica a partir da biomassa de cana, seja para o autoconsumo, em decorrência do 

aumento da produção de açúcar e etanol, seja para a exportação de energia, vem 

registrando aumentos ano após ano, conforme Gráfico 4.  

 

Gráfico 4 - Autoconsumo e energia exportada pelas usinas de biomassa de cana 

  
Fonte: EPE a partir de CCE (2017). 

 

Em 2016, o número de usinas que comercializaram eletricidade chegou a 44% 

das 378 usinas em operação no país. Neste mesmo ano, as usinas do setor 

sucroenergético injetaram no Sistema Interligado Nacional (SIN) 2,8 GWméd, sendo 

que a quantidade de energia total comercializada no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR) e no Ambiente de Contratação Livre (ACL) também se manteve 

crescente em relação aos anos anteriores. 

 O Gráfico 5 destaca o aumento do montante exportado para o SIN (que 

compreende tanto o ACR quando o ACL), o total contratado por modalidade via leilões 

de energia e a cana processada nos últimos anos (EPE, 2017).  

 

 

 



72 

 

Gráfico 5 - Histórico de energia exportada para o SIN e cana processada 

 
Fonte: EPE a partir de CCE (2017). 

 

Este fenômeno de transformação e desenvolvimento pelo qual o setor de cana-

de-açúcar atravessou, envolvendo preço do petróleo, questões climáticas, 

lançamento de veículos flexfuel e produção de eletricidade, só foi possível para o setor 

se manter em constante evolução devido à flexibilidade, característica do setor, em 

poder se apoiar, ora em um ora em outro, dos três principais produtos que podem ser 

obtidos por meio do esmagamento desta matéria-prima, que são: o açúcar, o etanol e 

a energia (UNICA, 2009). 

No Quadro 8 são descritas as fases vivenciadas pelo setor sucroenergético, 

com relação ao etanol, desde o Proálcool até o surgimento dos motores flexfuel. 
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Quadro 8 - Fases do setor sucroenergético  

Fase Características 

Inicial (1975 
a 1979) 

O esforço foi dirigido à produção de álcool anidro para mistura com 
a gasolina, sendo que o esforço principal coube às destilarias 
anexas às usinas de açúcar. Os primeiros veículos movidos à álcool 
surgiram em 1978. 

Afirmação 
(1980 a 
1986) 

Com o segundo choque do petróleo, o preço do barril de petróleo 
triplicou e as compras desse produto passaram a representar 46% 
da pauta de importações brasileiras em 1980. Foram tomadas 
medidas para a plena implantação do Proálcool. 

Estagnação 
(1986 a 
1995) 

O cenário internacional do mercado de petróleo é alterado a partir 
de 1986, com expressiva queda dos preços. Isso colocou em xeque 
os programas de substituição de hidrocarbonetos fósseis e de uso 
eficiente de energia em todo o mundo. Além disso, a oferta de álcool 
não acompanhou a demanda, provocando crise no abastecimento, 
afetando a credibilidade do Proálcool. 

Redefinição 
(1995 a 
2000) 

Liberando os mercados de álcool combustível - anidro ou hidratado 
-, os preços passaram a ser determinados pelas condições de oferta 
e procura, com transferência de recursos arrecadados com a venda 
da gasolina, diesel e lubrificantes para compensar os custos de 
produção do álcool, viabilizando-o como combustível. 

Fase atual O país vive uma nova expansão dos canaviais trinta anos depois do 
início do Proálcool, oferecendo, em grande escala, o combustível 
alternativo. Não se trata de um movimento comandado pelo 
governo, como ocorreu anteriormente, mas é movido pela iniciativa 
privada. Com a tecnologia dos motores flexfuel, há um novo fôlego 
no consumo interno de álcool. 

Fonte: NOVACANA, 2015. 

 

O início do século XXI possui como grande marca, a expansão do parque 

industrial, realizado por meio de investimentos originados de reservas próprias de 

grupos já atuantes do setor, do lançamento de ações, de financiamentos e de aporte 

de capital de novos grupos, inclusive internacionais, atraídos pelo açúcar e pelas 

perspectivas do mercado de etanol combustível. 

Com o mercado mundial de açúcar cada vez mais dependente das exportações 

brasileiras e o crescimento vertiginoso da demanda de etanol no mercado interno, 

após o advento do carro flex, a indústria sucroenergética entrou em uma nova fase de 

crescimento e mudança estrutural durante a década dos anos 2000 (NEVES et al., 

1998; CHADDAD, 2015). 



74 

 

Para obter maiores vantagens das economias de escala na produção, 

distribuição, exportação e gestão de risco, algumas usinas fizeram joint ventures, 

outras buscaram linhas de crédito, para realizar os investimentos necessários para se 

manter competitivas. Neste período, a indústria acelerou seu processo de 

consolidação, com diversas operações de fusão e aquisição. 

Registra-se também neste período, uma busca por maior profissionalização por 

parte das indústrias familiares do setor. Iniciam-se os processos de adoção de 

melhores práticas de governança corporativa e de contratação de gerentes 

profissionais (CHADDAD, 2015). 

A desregulamentação do setor também implicou na busca por competitividade 

e eficiência econômica, tal fato implicou em ações e alterações nas estruturas de 

muitas empresas. Borges e Costa (2009) destacam um aumento da competição entre 

as empresas neste período, que se manifestou de várias formas, por meio de 

especialização, diversificação e diferenciação de produto, aumento e melhoria da 

produção, verticalização, melhorias tecnológicas produtivas e organizacionais, além 

do crescimento com novas unidades e de fusões e aquisições. 

A partir da safra 2005-2006, observa-se um boom de investimentos para novos 

projetos de usinas. Boa parte destes investimentos possui procedência de outros 

setores do agronegócio e de outras atividades econômicas, tendo recursos de origem 

externa, tanto de multinacionais, como de fundos de investimento (BORGES E 

COSTA, 2009). 

O Quadro 9, apresenta as empresas multinacionais e o ano em que elas 

começaram a fazer parte do setor sucroenergético brasileiro: 
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Quadro 9 – Relação das empresas estrangeiras que entraram no setor  
sucroenergético nos anos de 2000 a 2011 

Ano de entrada Entrante País de origem Setor de origem 

2000 LDC França Trading company 

2000 Union SDA-Tereos França Produção de açúcar 

2000 Sucden França Trading de açúcar 

2001 Béghin-Say França Produção de açúcar 

2006 Cargill EUA Trading company 

2006 Infinity Bio-energy Brasil-EUA Fundo de investimento 

2006 Adecoagro Argentina Produção de grãos 

2006 Colgua Panamá Produção de açúcar 

2006 Clean Energy Br Brasil-Inglaterra Fundo de investimento 

2006 CNAA Brasil-EUA Fundo de investimento 

2007 Bunge EUA Trading company 

2007 Sojitz Corporation Japão Trading company 

2007 Noble Group Hong Kong Trading company 

2007 Abengoa Espanha Energia Elétrica 

2007 Dow Chemical EUA 
Químico e 

petroquímico 

2007 Brenco Brasil-EUA Fundo de investimento 

2008 BP Inglaterra Petróleo 

2008 ADM EUA Trading company 

2008 Amyris EUA Biotecnologia 

2008 Itochu Japão Trading company 

2008 Mitsui Japão Trading company 

2008 VREC 

Brasil-EUA-

Inglaterra-

Bélgica 

Fundo de investimento 

2009 Shree Renuka Índia Produção de açúcar 

2010 Glencore Suíça Trading company 

2011 Los Grobo Argentina Produção de grãos 

2011 Royal Dutch Shell Holanda Petróleo 
Fonte: PINTO (2011). 

 

De certa forma, o governo também incentivou esta expansão, por meio de 

recursos concedidos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social) para a construção de novas unidades, mas também para a ampliação e 

modernização das já existentes (BORGES E COSTA, 2009). 

Os financiamentos públicos concedidos pelo BNDES, para ampliação e 

modernização, por meio do cultivo de cana e aquisição de máquinas e implementos 

agrícolas, foram crescentes até 2013, conforme representado pelo Gráfico 6 (EPE, 

2017).  
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 Gráfico 6 - Valor captado de financiamentos públicos para o cultivo de cana 

 
Fonte: EPE (2017). 

 

Apesar dos incentivos para expansão e construção de novas usinas, a crise 

econômica mundial, deflagrada em 2008-2009, dificultou o acesso a financiamentos, 

tanto de curto como de longo prazo, por parte de muitas usinas e destilarias que não 

estavam em condições financeiras saudáveis. Verifica-se que o número de novas 

unidades produtoras caiu significativamente desde a safra 2008/09.  

As usinas que possuíam gestão familiar, ou ainda estavam em processo de 

transição para gestão profissional, foram as que mais tiveram dificuldade em ter 

acesso a produtos financeiros. Algumas usinas que possuíam dívidas tributárias ou 

bancárias e problemas financeiros, chegaram a apresentar um passivo maior que o 

ativo (BORGES E COSTA, 2009).  

As elevadas taxas de juros e a dificuldade de acesso a financiamentos de curto 

prazo dificultaram a manutenção da atividade, ocasionando no encerramento das 

atividades destas usinas ou destilarias, conforme se pode notar na Figura 7.  
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Figura 7 – Unidades produtoras da região Centro-Sul: novas e fechadas 

 
Fonte: UNICA, 2016. 

 

Os primeiros anos do século XXI para o setor sucroenergético foram marcados, 

portanto, pelo boom das novas unidades produtoras, com a entrada das 

multinacionais no setor, seguido pela incapacidade de continuar operando de um outro 

grupo expressivo de unidades produtoras, em sua maioria composto por propriedade 

e gestão familiar.   

A entrada de novos grupos no setor sucroenergético, em especial das 

multinacionais, elevou o patamar de competição entre as empresas do setor, assim 

como o histórico de usinas que deixaram de operar, provocou a necessidade de uma 

maior governança e maior organização na gestão das usinas em operação para que 

estas pudessem ter acesso a linhas de crédito por parte dos bancos para manter suas 

operações (BORGES E COSTA, 2009; CHADDAD, 2015).  

Apesar das usinas que deixaram de operar, o setor continua com um número 

expressivo de usinas em operação, além de possuir um importante peso sobre a 

economia do país, uma vez que o PIB setorial equivale a quase 2% do PIB nacional. 

Neves et al (2014) apontam na Tabela 1, os seguintes valores para o PIB dos produtos 

finais do setor sucroenergético. 
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Tabela 1 – Estimativa de Produto Interno Bruto do setor sucroenergético na 
safra 2013/14 

 
Fonte: Neves et al (2014) com dados gerados pela Markestrat. 

 

Os valores da tabela 1 consideram os produtos finais das usinas. Ao se 

contemplar a soma de todas as vendas dos diversos elos da cadeia e dos serviços 

prestados pelos agentes facilitadores, o valor da movimentação financeira do setor 

sucroenergético alcança U$ 107,73 bilhões. 

 A Figura 8 representa o sistema agroindustrial da cana-de-açúcar, com os 

valores de faturamento de cada elo da cadeia para a safra 2013/14 (NEVES et al, 

2014). 
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Figura 8  – Mapeamento e quantificação do setor sucroenergético na safra 2013/14 

 
Fonte: Neves et al (2014) com dados gerados pela Markestrat. 

 

Os valores de faturamento acima comprovam a relevância do setor para a 

economia do país, bem como as oportunidades para as empresas que atuam neste 

setor (NEVES, 2014).  

A situação atual do setor sucroenergético, portanto, se caracteriza pela busca 

contínua das empresas em se manterem competitivas no mercado. Neste sentido, as 

usinas de capital nacional e as de capital internacional, buscam se preparar para os 

desafios dos próximos anos adiante. 

Concluído o Capítulo que realizou um panorama do setor sucroenergético, 

considerando a evolução e as transformações do setor sucroenergético, desde sua 

origem no Brasil, até os dias atuais, panorama este que dá sustentação aos cenários 

prospectivos quando da aplicação dos questionários. O Capítulo seguinte tratará das 

análises dos resultados obtidos a partir dos questionários aplicados aos especialistas.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados e analisados, de modo consolidado, os 

resultados da pesquisa, de modo que se possa atender aos objetivos propostos e 

responder ao problema de pesquisa. 

 

5.1 Análise do panorama do setor 

 

Conforme já tratado no Capítulo de metodologia, a análise do panorama do 

setor já foi apresentada no Capítulo 4 deste trabalho.  

Este capítulo apresentou a evolução do setor sucroenergético no Brasil, 

relatando determinadas inovações e crises mundiais do petróleo, que serviram de 

forças propulsoras ao setor, assim como os efeitos da regulamentação, que atuou 

como força restritiva durante o século XX, seguindo a linha de Silva et al., (2012). 

Com a desregulamentação do setor, veio a abertura para investimentos 

internacionais que, aliado ao advento dos veículos flexfuel, já no século XXI, 

proporcionaram um maior crescimento do setor, com a instalação de usinas 

pertencentes a multinacionais, assim como a competição entre estas usinas e as de 

capital nacional. 

Ao apresentar o histórico da evolução do setor sucroenergético brasileiro até a 

atualidade, o Capítulo 4, portanto, atendeu ao objetivo específico 1. No Capítulo atual 

serão tratadas as percepções sobre os questionários. 

 

5.2  Percepções sobre cenários: Análise dos grupos 1 e 2 

 

O objetivo deste tópico é fazer uma análise consolidada sobre as percepções 

de cenários dos participantes dos grupos 1 – consultores e especialistas – e 2 – 

entidades de classe e, a partir desta análise, cumprir com o seguinte objetivo 

específico: 

- Identificar os possíveis cenários para o setor sucroenergético, e o respectivo 

posicionamento a ser adotado na comercialização de açúcar, etanol e energia, para 

que as empresas nacionais possam aumentar sua competitividade nos próximos dez 

anos. 
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O quadro 10 aborda as percepções dos grupos 1 e 2 com relação ao cenário 1 

(Continuidade na produção de açúcar, etanol e energia com pequenas inovações nos 

processos de produção).  

Todos os respondentes de ambos os grupos atribuíram uma probabilidade de 

mais de 50% da produção do setor sucroenergético manter as mesmas características 

atuais. Mesmo após 6 anos do estudo de Morilhas (2012), confirma-se que o cenário 

1 vem prevalecendo e, como no estudo de 2012, tem se mostrado o mais provável 

para um cenário de mais dez anos, segundo os participantes da pesquisa dos grupos 

1 e 2. 

Os aspectos políticos e financeiros foram os principais destaques, tanto para 

confirmar quanto para impedir que o cenário se confirme.  

Para ambos os grupos, as incertezas políticas inibem grandes mudanças e, ao 

mesmo tempo, são um fator que permite que o setor mantenha seu status quo. A 

situação financeira atual das usinas impede que grandes investimentos sejam feitos 

em inovações disruptivas, mantendo a continuidade da situação atual.  

Neste cenário, as oportunidades para empresas aumentarem sua 

competitividade estariam na busca pela redução de custos e melhoria da 

produtividade, utilizando novas tecnologias e inovações de processos, mantendo o 

foco nas produções de etanol, açúcar e energia.   

Os respondentes de ambos os grupos convergem suas opiniões ao 

defenderem que o cenário 1 é o mais provável de se confirmar, pois ambos os grupos 

acreditam que o setor, para os próximos dez anos, deverá permanecer focado nas 

áreas em que ele possui maior expertise, que são a produção de etanol, açúcar e 

energia. 

Embora ambos os grupos possuam a mesma visão de que o cenário 1 seja o 

mais provável de se confirmar, algumas divergências são notadas sobre a forma como 

cada grupo entende que o cenário será confirmado.  

Um dos principais motivos para estas divergências é que, de um lado tem-se 

consultores e especialistas acadêmicos, que avaliam projetos e realizam estudos 

prospectivos sobre o setor, e do outro, tem-se entidades de classe, que avaliam os 

cenários sob uma perspectiva mais institucional. 

Apesar de ambos os grupos indicarem a maior probabilidade para que o cenário 

1 se confirme, enquanto o grupo 2 percebe o cenário 1 como praticamente certo de 

acontecer e que “não haveriam fatores que impediriam a confirmação do mesmo”, nas 
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palavras de um dos respondentes, o grupo 1 identifica diferentes possibilidades deste 

cenário não se confirmar. 

Enquanto o grupo 1 acredita que os fatores chave para o cenário 1 se confirmar 

sejam por conta da continuidade das demandas de açúcar no mercado externo, e de 

etanol no mercado interno, além das incertezas político-econômicas que impedem 

novos investimentos em inovação, ou seja devido a questões externas às empresas, 

o grupo 2 acredita que os fatores chave para este cenário se confirmar sejam inerentes 

tanto às questões internas quanto externas das empresas, atribuindo os motivos ao 

conservadorismo e às dificuldades financeiras das usinas, além das tendências ao 

aumento do consumo de etanol e açúcar. 

Assim como para os fatores chave que podem confirmar o cenário 1, para as 

principais ameaças à confirmação deste cenário, também se percebeu uma visão 

distinta entre os grupos, em que o grupo 1 possui maior foco em fatores externos às 

empresas, enquanto que o grupo 2 possui um olhar mais ligado à gestão das 

empresas, tendo uma preocupação maior com as finanças das empresas.  

 
Quadro 10 – Percepções dos grupos 1 e 2 com relação ao cenário 1 

Questões Grupo 1 Grupo 2 

Probabilidade de 
se confirmar o 
cenário 1 

Todos os respondentes 
atribuíram uma probabilidade 
de mais de 50% de ocorrer o 
cenário 1, ficando a mediana 
das respostas em 65%. 

Também foi unanime que a 
probabilidade do cenário 1 
ocorrer nos próximos dez anos 
seria de mais de 50%, ficando a 
mediana das respostas em 
70%. 

Fatores chave 
para que o 
cenário 1 se 
confirme 

Continuidade da demanda do 
açúcar no mercado 
internacional e a continuidade 
da demanda do etanol no 
mercado interno, aliado às 
incertezas político-
econômicas, que inibem as 
usinas de realizar 
investimentos em inovações 
tecnológicas. 

I- O conservadorismo do setor e 
a dificuldade financeira das 
usinas para investimentos em 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D); II- O aumento da 
produção de etanol e açúcar, 
por conta da tendência da 
substituição dos combustíveis 
fósseis e do consumo de açúcar 
no mundo. 
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Fatores chave 
que impediriam o 
cenário 1 de se 
confirmar 

I- Mudanças na política de 
combustíveis no país, seja por 
meio de uma política de preços 
desfavorável ao etanol, seja 
por meio de uma alteração 
radical nas fontes de 
combustíveis para transporte; 
II- Colapso dos preços do 
petróleo por um período 
superior a dois anos; III- Forte 
queda nos preços das 
energias alternativas (eólica e 
solar).  

Alguns respondentes se 
mostraram bastante convictos 
em relação à confirmação deste 
cenário, indicando que não 
haveriam fatores que 
impediriam a confirmação do 
mesmo. Outros respondentes 
citaram a possibilidade de uma 
ruptura tecnológica que permita 
reduções expressivas de custo 
e o surgimento de outros 
produtos ainda inexistentes. 

Oportunidades 
geradas no 
cenário 1 e como 
as usinas podem 
aproveitar 

I- Recuperação dos altos 
endividamentos das usinas e 
redução de custos; II- Melhoria 
da produtividade agrícola; III-
Utilização de novas 
tecnologias e inovação de 
processos, incluindo a 
utilização de mais matérias-
primas, tais como o milho e a 
celulose, para a produção de 
etanol. 

I- Aumento de produtividade e 
redução de custos, por meio de 
investimentos em inovação e 
tecnologia. 

Ameaças geradas 
no cenário 1 e o 
que as usinas 
podem fazer para 
combater 

I- A principal ameaça citada foi 
a ruptura ou grande alteração 
nas políticas públicas de 
energia e abastecimento do 
Brasil; II-Mudança radical nos 
preços do petróleo e na 
demanda do açúcar. 

I- As ameaças estão ligadas ao 
aspecto financeiro das usinas. O 
endividamento e a falta de 
acesso a crédito podem 
significar uma ameaça, ao 
mesmo tempo, ficar estagnado 
e não investir em novos 
processos e inovação também 
podem representar uma 
ameaça. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2018). 

 

Com relação ao cenário 2 (Inovações radicais em processos com surgimento 

do etanol de segunda geração), a probabilidade considerada por todos os 

respondentes não passou de 50% e a mediana dos resultados dos grupos 1 e 2 

ficaram muito próximas, 37,5% e 40% respectivamente.  

Para ambos os grupos, a tecnologia do etanol de segunda geração, para 

produção em escala industrial, possui uma pequena probabilidade de se confirmar 

nos próximos dez anos, por conta do alto custo financeiro envolvido no 

desenvolvimento desta tecnologia e pela dificuldade em se obter avanços da mesma 

em escala industrial. 
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Por outro lado, os respondentes entendem que a confirmação desta tecnologia, 

representaria uma redução de custos e aumento de produtividade tão grande que 

tornaria estas usinas muito mais competitivas que as usinas atuais. 

As políticas de abastecimento e as políticas para combustíveis renováveis, 

assim como a condição financeira atual da maioria das usinas, são novamente 

destacados como fatores que podem contribuir para a confirmação ou não deste 

cenário. 

Um possível novo cenário, ou uma derivação do cenário 2, também pôde ser 

identificado a partir das respostas, ao serem mencionados o avanço da célula 

combustível e do carro elétrico, como fatores que impediriam o desenvolvimento da 

tecnologia do etanol de segunda geração. 

Ambos os grupos atribuem a dificuldade para a confirmação deste cenário a 

questões técnicas. O grupo 1, por sua vez, parece possuir maior conhecimento técnico 

que o grupo 2 sobre o estágio de desenvolvimento em que a tecnologia do etanol de 

segunda geração se encontra, ao fornecer maiores detalhes dos fatores que poderiam 

influenciar a confirmação ou impedimento deste cenário.  

Pode-se se supor que consultores e especialistas tenham tido maior acesso ao 

desenvolvimento desta tecnologia que os profissionais das entidades. Isto seria 

compreensível, uma vez que as empresas que estão investindo nesta tecnologia 

podem ter contratado ou compartilhado com estes profissionais do grupo 1 o 

desenvolvimento de seus projetos, e evitado a divulgação destas informações para o 

mercado, de forma institucional, para poderem estar à frente de seus concorrentes. 

O Quadro 11 aborda as percepções dos grupos 1 e 2 com relação ao cenário 

2 (Inovações radicais em processos com surgimento do etanol de segunda geração).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

Quadro 11 – Percepções dos grupos 1 e 2 com relação ao cenário 2 

Questões Grupo 1 Grupo 2 

Probabilidade 
de se 
confirmar o 
cenário 2  

Os respondentes atribuíram uma 
probabilidade para este cenário se 
confirmar, menor que a 
probabilidade do cenário 1, ficando 
a mediana das respostas em 
37,5%.  

Os respondentes atribuíram 
uma probabilidade que não 
ultrapassava 50% de chance 
de se confirmar, ficando a 
mediana em 40%. 

Fatores chave 
para que o 
cenário 2 se 
confirme 

I- Acesso a financiamentos de 
longo prazo, como do BNDES; II- 
Viabilidade financeira da tecnologia 
do etanol de segunda geração para 
produção em escala industrial; III- 
Solução das questões operacionais 
desta tecnologia. 

I- Custos de produção 
deveriam ser reduzidos para 
permitir um maior avanço; II- 
Os impedimentos atuais 
associados ao processo de 
inovação deveriam ser 
eliminados. 

Fatores chave 
que 
impediriam o 
cenário 2 de 
se confirmar 

I- Situação econômico-financeira 
das usinas; II- Dificuldade em se 
solucionar as questões 
operacionais da tecnologia para 
produção em escala industrial; III- 
Falta de financiamento de acordo 
com as necessidades e 
características do empreendimento; 
IV- Atual utilização do bagaço para 
cogeração, que já apresenta uma 
remuneração atrativa. 

I- Impureza e não adaptação 
das enzimas ao processo; II- 
Elevados custos de 
produção; III- O avanço da 
célula combustível e do carro 
elétrico. 

Oportunidades 
geradas no 
cenário 2 e 
como as 
usinas podem 
aproveitar 

I- Aproveitar a oportunidade do 
“pioneirismo”, saindo na frente das 
demais e se destacando com os 
ganhos de produtividade; II- Buscar 
parcerias com empresas 
inovadoras, ou com terceiros 
investidores.  

I- Melhor utilização de sua 
matéria-prima, a partir do 
aproveitamento do terço de 
energia que hoje não é 
extraída na cana-de-açúcar e 
na palha. 

Ameaças 
geradas no 
cenário 2 e o 
que as usinas 
podem fazer 
para combater 

I- Eliminar do mercado as usinas 
que não tiverem condições de 
investir para acompanhar este 
movimento; II- Haverá maior 
competição pela biomassa; III- 
Competição, ou falta, de 
fornecedores dos equipamentos e 
assistência técnica para os novos 
equipamentos. 

I- A confirmação deste 
cenário representaria uma 
ameaça às usinas que não 
investirem em P&D para 
diminuírem os custos e 
aumentarem a produtividade; 
II- Assim como em outros 
casos, a questão regulatória 
e a incerteza institucional do 
país voltam a ser citadas 
como ameaças ao cenário. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2018). 

 

Com relação ao cenário 3 (Grandes inovações em novos produtos derivados 

de cana-de-açúcar e etanol), a probabilidade que este cenário se confirme foi 
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considerada a menor pelos respondentes, a mediana dos resultados dos grupos 1 e 

2 ficou em 30% e 37,5%, respectivamente.  

Para os respondentes, a demanda por produtos inovadores a partir da cana e 

do etanol está limitada aos fatores custo e escala, sobretudo comparado com os 

custos atuais de fontes tradicionais (petróleo, gás natural) e novas energias (eólica e 

solar). 

A diversificação do portfólio das usinas, com produtos de maior valor agregado, 

permitiria o acesso a novos mercados e clientes. Porém, na visão dos respondentes, 

a necessidade de altos investimentos sem garantias de retorno financeiro, tais como 

em tecnologias ainda não comprovadas, dificultaria o investimento das usinas neste 

sentido, assim como dificultaria a confirmação deste cenário.  

Notou-se que, apesar dos executivos terem atribuído a menor probabilidade de 

ocorrência para o cenário 3, este é o cenário que os respondentes atribuíram maiores 

oportunidades e pôde-se apreender um maior entusiasmo em responder a esta 

questão, destacando maiores chances de retorno financeiro para o desenvolvimento 

de produtos em substituição aos derivados de petróleo. 

O grupo 1 parece ser mais cético em relação à confirmação deste cenário que 

o grupo 2. Por esta perspectiva, pode-se entender que poucos projetos estejam sendo 

desenvolvidos para a confirmação deste cenário, embora os representantes 

institucionais do setor possuam a visão de que este cenário pode vir a ser promissor. 

Ao contrário dos cenários anteriores, neste cenário o grupo 1 parece atribuir a 

confirmação ou não deste cenário a fatores mais internos, como investimento em 

Pesquisa e Desenvolvimento, enquanto o grupo 2 atribui o favorecimento ou 

impedimento deste cenário a fatores mais externos às empresas, como Política 

energética de Estado de longo prazo. 

O Quadro 12 aborda as percepções dos grupos 1 e 2 com relação ao cenário 

3 (Grandes inovações em novos produtos derivados de cana-de-açúcar e etanol). 
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 Quadro 12 – Percepções dos grupos 1 e 2 com relação ao cenário 2 

Questões Grupo 1 Grupo 2 

Probabilidade do 
cenário 3 se 
confirmar 

Menor probabilidade de 
ocorrência nos próximos dez 
anos, dentre os três cenários, 
ficando a mediana das 
respostas em 30% 

A mediana da probabilidade 
atribuída para este cenário 
ficou em 37,5%, embora este 
cenário tenha apresentado 
uma dispersão maior das 
probabilidades.  

Fatores chave para 
que o cenário 3 se 
confirme 

I- Alto investimento em 
Pesquisa & 
Desenvolvimento; II- Preços 
do açúcar, etanol e energia 
mantidos baixos durante um 
longo período. 

I- Política energética de Estado 
de longo prazo; II- Surgimento 
de novas demandas por 
produtos derivados de cana-
de-açúcar, em substituição aos 
produtos derivados de 
combustíveis fósseis. 

Fatores chave que 
impediriam o 
cenário 3 de se 
confirmar 

I- Falta de investimento 
pesado em P&D; II- Elevados 
preços do petróleo e 
gasolina; III- Dependência do 
mercado mundial pelo açúcar 
do Brasil. 

I- Intervenção política no 
mercado de combustíveis; II- 
Falta de confiança no país; III- 
Endividamento das usinas, que 
ocasiona em falta de 
investimento em P&D e 
elevados custos de produção. 

Oportunidades 
geradas no cenário 
3 e como as usinas 
podem aproveitar 

I- Diversificação de seu 
portfólio de produtos, com 
produtos de maior valor 
agregado. 

I- Novos produtos, clientes e 
mercados; II- Utilização integral 
da biomassa; III- Melhora da 
rentabilidade das usinas. 

Ameaças geradas 
no cenário 3 e o que 
as usinas podem 
fazer para combater 

I- Falta de capacidade das 
usinas em investirem em 
tecnologias ainda não 
comprovadas.  

I- Falta de investimentos 
privados e públicos são a 
principal ameaça deste 
cenário. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2018). 

 

Quando perguntados sobre possíveis cenários adicionais, os respondentes 

sugeriram não novos cenários, mas fatores que poderiam trazer mudanças 

substanciais nos cenários propostos, como as apresentadas:  

a) Considerar como se daria o mercado de combustíveis com a introdução de 

carros elétricos.  

b) Implantação de unidades produtoras de etanol a partir do milho em 

determinadas regiões, particularmente onde a matéria-prima é de baixo 

custo, seja por meio de usinas flex, que possuem produção tanto a partir 

da cana-de-açúcar, quanto do milho, seja por meio de usinas que possuem 

a produção exclusiva a partir de milho.  

c) Aproveitamento do etanol em células de combustível, em detrimento das 

fontes de energia elétrica mais poluentes, como petróleo e carvão. 
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O grupo 1 apresentou as duas primeiras sugestões e o grupo 2, a terceira. 

Interessante notar que todas as sugestões possuem foco apenas no combustível que 

é produzido pelas usinas.  

Não houve sugestão de transformação para a forma como o açúcar ou a 

energia seriam comercializados nos próximos dez anos. Para estes dois produtos, 

portanto, considera-se que haverá uma continuidade da produção e comercialização 

atual. 

O Quadro 13 aborda as sugestões, dos grupos 1 e 2, de fatores que poderiam 

trazer mudanças substanciais aos cenários propostos. 

 

Quadro 13 – Sugestões dos grupos 1 e 2 sobre possíveis cenários 

Perguntas Grupo 1 Grupo 2 

Sugestão de outros 
cenários para o 
setor nos próximos 
10 anos 

A) Introdução de carros 
elétricos; B) A 
implantação de unidades 
produtoras de etanol a 
partir do milho. 

C) Aproveitamento do etanol em 
células de combustível, em 
detrimento das fontes de energia 
elétrica mais poluentes, como 
petróleo e carvão.  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2108). 

 

As sugestões mencionadas consideram um certo grau de inovação tecnológica 

para serem confirmados, seja no processo de produção, seja na utilização dos 

produtos.  

Apesar das sugestões contemplarem apenas o etanol, estas transformações 

trariam impactos, principalmente à produção de açúcar, uma vez que a produção de 

açúcar e etanol são resultados de um mix de produção em uma usina de cana-de-

açúcar. O direcionamento do caldo de cana para a produção de etanol, implica na 

redução do caldo que será direcionado para a produção de açúcar, e vice-versa 

(UNICA, 2016). 

Se a sugestão A se confirmar, o cenário apontado como mais provável de 

ocorrer, cenário 1, implicaria na redução da demanda, perda de força do etanol por 

parte da produção das usinas e um maior foco na produção de açúcar e energia. 

Diante deste cenário, as usinas buscariam obter maior competitividade na produção 

de açúcar e energia. 

As sugestões B e C, mencionadas acima, consideram uma continuidade da 

configuração atual do setor. Caso estas sugestões de cenários se confirmem, 
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poderiam impactar no cenário 1, considerado o mais provável, e, por consequência 

alavancar o surgimento de uma nova versão do cenário 2.  

Ao invés de considerar apenas o etanol de segunda geração no cenário 2, este 

cenário também poderia contemplar o surgimento de inovações radicais em processos 

para a produção do etanol a partir do milho e a utilização do etanol em células de 

combustível.  

Com a confirmação da sugestão B, espera-se que o etanol a partir de milho 

seja produzido em instalações industriais anexas às usinas de cana-de-açúcar ou que 

a produção seja realizada em usinas que utilizam exclusivamente o milho como 

matéria-prima. Os respondentes que sugeriram esta transformação mencionaram que 

ambos os modelos de usinas já se encontram em estágio produtivo no estado do Mato 

Grosso e Goiás, sugerindo que haveria uma expansão desta inovação de processo 

produtivo para outras usinas do centro-sul do Brasil. 

O efeito desta sugestão B para o cenário 1 seria um aumento da oferta de 

etanol para o mercado e aumento da competitividade entre as usinas. Apesar deste 

aumento da oferta, os respondentes esperam que a produção de etanol de milho tenha 

uma participação de 7,5% do mercado, nos próximos dez anos, o que não deve gerar 

uma grande competitividade com as usinas de cana tradicionais, uma vez que se 

espera que este mercado cresça 28% nos próximos dez anos.  

Caso a sugestão C se confirme, essa transformação alteraria a forma como o 

etanol é utilizado e, apesar da maior produtividade esperada das células de 

combustível em comparação com os motores a combustão, provavelmente 

aumentaria a demanda pelo etanol em substituição aos combustíveis fósseis. 

Com base na análise dos questionários de ambos os grupos sobre os cenários 

1, 2 e 3, observou-se que os pontos levantados pelos respondentes do grupo 2 

(entidades de classe) possuem um caráter mais voltado para questões 

macroeconômicas, com poucas abordagens sobre questões internas às empresas. 

Portanto, é provável que os profissionais pertencentes a este grupo não possuam 

conhecimento, ou acesso, sobre o que as empresas estão desenvolvendo 

internamente para aumentarem sua competitividade em relação aos possíveis 

cenários, se é que estas empresas estejam fazendo.  

Já os pontos levantados pelos respondentes do grupo 1 (especialistas e 

consultores), possuem um caráter mais voltado para questões envolvendo 

desenvolvimento em tecnologia. Para este grupo, parece estar claro que as empresas 
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estão, na medida do possível, buscando aumentar sua competitividade por meio do 

desenvolvimento de inovações tecnológicas, seja de seus produtos, seja do mercado 

fim de seus produtos. 

Considerando as possibilidades de ocorrência de cada um dos cenários e os 

possíveis novos cenários apontados por ambos os grupos, mencionados acima, foram 

apontados também os posicionamentos para as empresas nacionais aumentarem a 

competitividade da comercialização de seus produtos. 

Os respondentes dos questionários ressaltaram grande importância para os 

aspectos políticos, financeiros e de produção.  

Segundo estes profissionais, as empresas devem conhecer e considerar as 

políticas de abastecimento e energia, em especial as políticas para combustíveis 

renováveis, para posicionarem da melhor forma a comercialização de seus produtos. 

Além das considerações sobre a política que afeta diretamente o setor, para as 

empresas se posicionarem de forma competitiva neste setor, os respondentes 

sugerem que a maior competitividade na comercialização poderá ser adquirida por 

meio da ação em duas áreas internas das usinas, quais sejam, a área financeira e a 

área de produção.  

Este é um momento em que a situação financeira da usina deve buscar uma 

condição saudável para se preparar para os possíveis cenários nos próximos dez 

anos. As usinas devem realizar uma combinação de ajustes financeiros, de acordo 

com a situação particular de cada usina, por meio da redução da alavancagem 

financeira e redução dos custos.  

Estes ajustes financeiros não podem deixar de considerar investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento, para que as usinas obtenham uma melhor produtividade, 

principalmente agrícola, considerando também investimentos em inovações 

tecnológicas, tanto nos processos quanto produtos.  

Identificados os possíveis cenários para o setor sucroenergético e apontados 

os posicionamentos para as empresas nacionais aumentarem sua competitividade na 

comercialização de açúcar, etanol e energia nos próximos dez anos, este subitem 

cumpre com um dos objetivos específicos apontados para este trabalho. 
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5.3 Mapeamento das tendências do setor: Análise dos grupos 1, 2 e 3 

 

O objetivo deste tópico é complementar a análise sobre as tendências do setor 

sucroenergético e identificar os movimentos das usinas de capital nacional e as de 

capital multinacional para se tornarem mais competitivas na comercialização de seus 

produtos, com base nas percepções dos participantes dos grupos 1, 2 e 3, 

respectivamente 1) consultores e especialistas; 2) entidades de classe e; 3) usinas, 

associações comerciais e trading companies.  

Com relação aos aspectos de mercado, os respondentes esperam que o 

crescimento da produção de açúcar nos próximos dez anos seja de 15%. Apesar de 

ainda apresentar um crescimento, o número esperado é bastante inferior aos 36% dos 

últimos dez anos.  

Os respondentes acreditam que a alta alavancagem e o baixo retorno sobre o 

capital reduzirão a disposição em investir no setor, que deve ter um crescimento 

baseado na recuperação da produtividade dos canaviais. Países importadores de 

açúcar devem diminuir sua dependência do açúcar brasileiro, em função do incentivo 

ao aumento da produção nos países que estão mais próximos dos principais 

consumidores mundiais, tais como China e Índia. O crescimento do setor deve se 

concentrar no etanol, em detrimento da produção de açúcar.  

Apesar da média ponderada dos grupos ter apresentado um crescimento de 

15% na produção do açúcar, o grupo 2 se mostrou mais otimista em relação à 

expectativa deste crescimento, destacando que a demanda de açúcar pelo mercado 

internacional seria responsável por incentivar um crescimento da produção de açúcar 

um pouco maior. 

As vendas de açúcar para o mercado interno devem manter a mesma 

participação atual, de 30% da produção. Este mercado possui um crescimento 

vegetativo que deve ser mantido nos próximos dez anos. Os três grupos da pesquisa 

convergiram neste item, reforçando a percepção de crescimento vegetativo deste 

mercado. 

O etanol, que teve um crescimento de 26% nos últimos dez anos, gerou uma 

maior dispersão nos resultados, embora a média ponderada tenha apresentado uma 

expectativa de crescimento um pouco maior que os anos anteriores, ficando em 28%.  

A mudança na política de precificação da gasolina, proporcionando maior 

competitividade para o etanol, o crescimento da frota flex e do consumo de 
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combustíveis no país, aliado à falta de capacidade de produção adicional de gasolina 

nacional, o surgimento de plantas de etanol de milho e os baixos preços do açúcar, 

são alguns dos fatores mencionados para se justificar o crescimento da produção de 

etanol. Além destes, a implantação do programa Renovabio6 também foi mencionado 

como incentivador do aumento da produção de etanol.  

Boa parte das variações sobre a expectativa de crescimento da produção de 

etanol podem ser atribuídas ao desconhecimento das regras com que o Renovabio 

será implantado dificultando, portanto, uma melhor percepção por parte dos 

profissionais, sobre o real impacto que este programa terá sobre o setor de 

combustíveis. 

Os grupos 1 e 2 possuem a percepção de que a produção de etanol nos 

próximos dez anos terá um crescimento muito superior ao do período anterior, 

acreditando em uma maior substituição dos combustíveis fósseis pelos renováveis, 

pelos motivos citados acima. O grupo 3 também acredita nos movimentos que 

incentivarão o consumo dos combustíveis renováveis, porém acreditam que o 

crescimento se dará em uma proporção muito próxima do período anterior.  

Além do crescimento do etanol, espera-se também um aumento da participação 

das empresas multinacionais na moagem de cana do centro-sul. Os respondentes 

acreditam que estas empresas devem sair dos atuais 40% para quase 50% de 

participação na moagem de cana.  

Os principais argumentos apontados para este crescimento são o alto 

endividamento dos grupos nacionais e o acesso a capital mais barato para 

investimentos por parte das empresas multinacionais, que permitirá a melhora de sua 

produtividade atual e/ou expansão da moagem, seja por meio de suas usinas atuais, 

seja pela aquisição de outras usinas; a possível entrada de novos grupos 

multinacionais no setor, provavelmente por meio de aquisições de usinas já 

existentes; o setor ainda encontra-se muito fragmentado, com mais de cem grupos 

econômicos, existindo um potencial para concentração e/ou consolidação; além das 

                                                           
6 O RenovaBio é uma política de Estado que objetiva traçar uma estratégia conjunta para reconhecer o papel 

estratégico de todos os tipos de biocombustíveis na matriz energética brasileira, tanto para a segurança 

energética quanto para mitigação de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa. Fonte: 

http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-

renovaveis/programas/renovabio/principal  

http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-renovaveis/programas/renovabio/principal
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/petroleo-gas-natural-e-combustiveis-renovaveis/programas/renovabio/principal
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empresas multinacionais, fundos internacionais devem adquirir participação no capital 

das empresas, como forma de investimento no agronegócio. 

Apenas o grupo 2 divergiu em acreditar no crescimento da participação das 

empresas multinacionais na moagem de cana. Este grupo entende que, ao mesmo 

tempo em que existem empresas multinacionais interessadas em aumentar sua 

moagem, ou outras interessadas em entrar no setor, também existem multinacionais 

interessadas em sair do setor de cana. Para este grupo, a conjunção destes 

movimentos faria com que a participação das multinacionais na moagem de cana 

permanecesse a mesma.  

O Quadro 14 apresenta as tendências apontadas por cada um dos grupos, 

além de uma média ponderada destas tendências, em função do número de 

respondentes de cada grupo. 

 

Quadro 14 – Tendências para o mercado em 2027 

Tendências de mercado para o ano de 2027 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Grupo 

3 
M. 
P.* 

Crescimento de açúcar  15% 20% 15% 15% 

Share de vendas de açúcar no mercado interno 30% 30% 30% 30% 

Crescimento de etanol em dez anos 35% 40% 25% 28% 

Participação da cana moída por multinacional 
(%) 50% 40% 50% 49% 

*M. P.: Média Ponderada 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2018). 

 

Com relação aos movimentos esperados por parte das empresas 

multinacionais e as nacionais, os profissionais atribuíram uma chance 74% do 

movimento de consolidação ocorrer pelas multinacionais, por meio da aquisição de 

outras usinas (tanto nacionais quanto multinacionais). Apesar de ter recebido um 

percentual de chance menor que o das empresas multinacionais, existe uma 

expectativa de 62% de que ocorra uma consolidação também pelas usinas nacionais.   

Para a consolidação das multinacionais, os argumentos utilizados foram 

semelhantes aos mencionados anteriormente para o crescimento da moagem destas 

empresas. Para a consolidação das usinas nacionais, destacou-se a existência de 

grupos econômicos de capital nacional que possuem uma boa situação financeira e 

estariam em condições para avaliar a aquisição de outras usinas com o objetivo de 

obter ganhos de escala produtiva. 
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Os três grupos de respondentes acreditam numa chance maior que 50% para 

que as consolidações ocorram, tanto por parte das empresas multinacionais, quanto 

das usinas nacionais. Para os dois movimentos de consolidação, os grupos 1 e 2 

parecem menos otimistas que o grupo 3. Estes números levam a entender que o 

último grupo é o mais interessado na consolidação do setor.  

Ou seja, na visão dos respondentes que atuam na área produtiva da cadeia, 

grupo 3, as usinas pouco competitivas devem passar por um processo de 

consolidação por parte das mais competitivas nos próximos dez anos, justificando, 

mais uma vez, a relevância deste estudo para o setor.   

Com relação ao crescimento da produção, atribuiu-se uma chance de 

crescimento para as usinas de capital multinacional de 64%, um pouco maior que as 

chances atribuídas para as usinas de capital nacional, que foi de 57%. O principal 

motivo para essa diferença seria a disponibilidade de acesso a recursos financeiros, 

com taxas mais baixas, por parte das multinacionais.  

No sentido oposto ao crescimento, as chances para redução da moagem por 

parte das usinas nacionais são de 62%, bem maiores que as chances das usinas de 

capital multinacional, que são de 44%. Não se espera uma redução da produção por 

parte das multinacionais devido ao suporte financeiro que a matriz destas empresas 

é capaz de fornecer, ao passo que algumas usinas de capital nacional se encontram 

em grandes dificuldades financeiras e possuem poucas alternativas de acesso a 

recursos. 

O grupo 2 destoa dos grupos 1 e 3 em relação à sua percepção sobre o 

crescimento e redução da produção por parte das empresas de capital nacional. A 

diferença pôde ser percebida em relação à percepção sobre a expectativa de 

recuperação da produtividade dos canaviais.  

Para o grupo 2, as empresas de capital nacional possuem uma maior 

capacidade de manejo da produtividade de seus canaviais, por isso o maior otimismo 

em relação às respostas dos demais grupos. Já para os grupos 1 e 2, o menor 

otimismo foi atribuído à percepção da baixa capacidade financeira dessas empresas 

em investirem nos canaviais. 

Um destaque feito por boa parte dos respondentes é que as expansões só 

ocorrerão se houver clareza e estabilidade das políticas públicas em relação ao setor, 

em especial com relação às políticas de combustíveis 



95 

 

O Quadro 15 apresenta as chances apontadas por cada um dos grupos, além 

de uma média ponderada destas chances, para os movimentos esperados pelas 

empresas de capital multinacional e as de capital nacional. 

 

Quadro 15 – Movimentos das empresas nos próximos dez anos 

Movimentos das empresas multinacionais e 
nacionais 

Grupo 
1 

Grupo 
2 

Grupo 
3 

M. 
P. 

Consolidação: multinacionais adquirindo outras 
usinas 68% 68% 76% 74% 

Crescimento: multinacionais ampliando produção 65% 64% 64% 64% 

Redução: multinacionais reduzindo moagem 33% 44% 46% 44% 

Consolidação: usinas nacionais adquirindo usinas 55% 60% 64% 62% 

Crescimento: usinas nacionais ampliando 
produção 50% 72% 56% 57% 

Redução: usinas nacionais reduzindo moagem 63% 48% 63% 62% 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2018). 

 

Com relação ao potencial de participação do etanol de segunda geração no 

mercado nos próximos dez anos, a maioria dos respondentes, de todos os grupos, 

não se considerou apta para opinar. A ausência de opiniões destes profissionais indica 

que as empresas que estão desenvolvendo esta tecnologia estariam divulgando 

pouca informação, ou que pouco desenvolvimento tem sido realizado por parte destas 

empresas e por isso a pouca divulgação.  

Apenas 18 profissionais, dos 59 que responderam ao questionário, se sentiram 

aptos a indicar suas opiniões sobre a expectativa de participação do etanol de 

segunda geração na produção total de etanol no centro-sul do Brasil. Para estes 

respondentes, a produção deverá alcançar em torno de 6,7% da produção total de 

etanol. 

Como até o momento não se provou a viabilidade econômica desta produção 

em escala industrial e o capital necessário para investimento nesta tecnologia seria 

muito alto, 10 anos seria um tempo muito curto para que estas barreiras sejam 

ultrapassadas e as usinas possam investir na produção de etanol de segunda 

geração. Apenas um grupo de usinas, no centro-sul do Brasil, que possui capital 

multinacional, foi citado como investidor desta tecnologia atualmente. Linhas de 

crédito de longo prazo seriam necessárias para se viabilizar o desenvolvimento desta 

tecnologia.  
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Com relação à produção do etanol a partir do milho no centro-sul, apesar de 

nem todos os respondentes possuírem uma opinião sobre o assunto, o número de 

respostas foi um pouco maior, com 29 respondentes. 

Na visão destes profissionais, a produção de etanol a partir do milho deverá ter 

um grande crescimento percentual, saindo de 1% da produção atual para responder 

por 7,5% da produção total de etanol do centro-sul nos próximos dez anos.  

A maioria das opiniões é de que este processo produtivo está em fase inicial 

no Brasil, mas que possui um potencial considerável de crescimento nos estados onde 

haja grande oferta da matéria-prima, milho. Esta produção poderá ser realizada de 

forma anexa às usinas de cana-de-açúcar, ou de maneira independente. Os estados 

citados como mais prováveis para o desenvolvimento deste processo produtivo foram 

o Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. 

Os principais motivos mencionados para o crescimento foram o fato da 

tecnologia já estar dominada, o custo logístico para se escoar o grão milho para 

exportação deve permanecer alto, favorecendo a venda desta matéria-prima para 

usinas localizadas próximas às regiões produtoras. Há grande potencial para o 

aumento da produtividade do milho, o investimento para implantação destas usinas é 

muito inferior ao de usinas de cana. Os custos logísticos para transporte da matéria-

prima deverão ser menores, porém o custo para o acesso aos principais mercados 

consumidores de etanol deverá ser maior. 

A volatilidade do preço do milho e a necessidade de biomassa para equilíbrio 

do balanço térmico foram citadas como ameaças ao crescimento desta produção. 

Mais uma vez, chamou-se a atenção para a necessidade de políticas públicas 

mais claras para que as empresas possam investir nesta produção.  

Para os respondentes, a maior tendência é de que as empresas de capital 

multinacional invistam nesta produção, em parceria com produtores de grãos locais. 

Dois terços dos respondentes acreditam que os investimentos neste tipo de produção 

deverão se concentrar nas empresas de capital multinacional nos próximos dez anos. 

Mapeadas as tendências do setor sucroenergético para a comercialização de 

seus produtos e destacados os movimentos das empresas de capital multinacional e 

das de capital nacional para se tornarem mais competitivas nos próximos dez anos, 

na visão dos profissionais do setor que participaram desta pesquisa, este subitem 

cumpre com um dos objetivos específicos apontados para este trabalho. 
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5.4 Ações para o aumento da competitividade nos próximos dez anos 

 

O objetivo deste tópico é apontar as áreas de maior importância e ações que 

as usinas de capital nacional podem realizar para aumentarem sua competitividade 

nos próximos dez anos, com base nas percepções dos participantes dos grupos 1, 2 

e 3, descritos nesta pesquisa.  

Para a pesquisa foi atribuída uma escala de importância percentual para cada 

um dos fatores, sendo 0% nada importante e 100% importância máxima. 

No âmbito da logística, foram atribuídas importâncias muito baixas com relação 

à necessidade de ações envolvendo o desenvolvimento de frota própria de caminhões 

(36%) ou de espaço em terminal de exportação (57%). Maior relevância foi dada para 

ações envolvendo a diversificação de modais logísticos (86%) e a agilidade no 

carregamento e entrega dos produtos (88%). 

Dentre as diversificações de modais logísticos, a movimentação de etanol 

dentro do território brasileiro pode ser realizada via rodoviária, dutos, barcaças e 

ferrovia. A movimentação do açúcar pode ser via os mesmos modais que o etanol à 

exceção dos dutos. A diversificação dos modais como forma de se reduzir custos e 

aumentar a agilidade nas entregas foram apontadas como áreas a serem 

desenvolvidas para se aumentar a competitividade das empresas. 

No campo da Pesquisa & Desenvolvimento, foi atribuída uma importância maior 

para o aprimoramento dos processos atuais (81%) que o desenvolvimento de novos 

processos (72%) ou novos produtos (71%). 

Os respondentes entendem que o investimento nos três tipos de pesquisa seja 

importante, porém, como os investimentos em novos processos e novos produtos 

envolvem valores altos com menores garantias de sucesso, o investimento no 

desenvolvimento dos processos já existentes deva ser mais assertivo para gerar uma 

melhoria na competitividade das usinas. 

Na área comercial, todos os itens consultados receberam um alto grau de 

importância para uma maior competitividade das usinas.  

A agilidade na solução de conflitos (84%), o bom relacionamento entre a áreas 

comercial da usina com a de seus clientes (82%) e a facilidade de acesso à alta gestão 

das usinas para discussão de assuntos estratégicos (80%), foram todos considerados 

aspectos importantes para uma melhora na comercialização dos produtos das usinas. 
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Especificamente com relação à estrutura da área comercial, atribuiu-se 

importância à composição de um departamento comercial bem definido internamente 

(87%), com distribuição de responsabilidades e tarefas bem definidas entre os 

colaboradores. Um grau de importância ainda maior foi atribuído à formação de um 

comitê de gestão de risco comercial (93%), dada a volatilidade dos mercados e os 

riscos a que as operações comerciais estão expostas. A importância dada a uma 

assessoria externa para a comercialização dos produtos das usinas (65%) não foi tão 

grande quanto a importância dada aos itens anteriores da área comercial.  

De uma maneira geral, pôde-se notar uma considerável importância de todas 

as áreas comerciais para o aumento da competitividade das empresas do setor. 

Chama-se especial atenção para a gestão de risco, em virtude das grandes oscilações 

de preço nos três mercados de atuação das usinas, açúcar, etanol e energia. 

Na linha da consolidação, chama a atenção o fato dos respondentes não 

atribuírem grande relevância à verticalização (58%) ou horizontalização (55%) da 

cadeia para as usinas aumentarem sua competitividade na comercialização de seus 

produtos nos próximos dez anos.  

Apesar deste trabalho apontar a consolidação como uma das tendências para 

o setor sucroenergético, os profissionais que participaram da pesquisa atribuíram uma 

importância considerada média da consolidação para que uma usina aumente a 

competitividade da comercialização de seus produtos nos próximos dez anos. 

As alianças estratégicas com empresas multinacionais (72%) e as nacionais 

(72%) receberam o mesmo grau de importância e uma relevância maior do que as 

possibilidades de consolidação pesquisadas, para uma maior competitividade das 

usinas.  

As alianças se dariam na busca pela eficiência em produtividade agrícola e 

industrial, no acesso a mercados externos, na formação de pools para aquisição de 

matérias-primas, na relação com fornecedores de cana, no aproveitamento ou 

compartilhamento de estrutura logística. 

Além dos itens citados anteriormente, as ações que os respondentes da 

pesquisa sugeriram como sendo as mais importantes para que as usinas possam 

aumentar sua competitividade nos próximos dez anos dizem respeito ao investimento 

em produtividade.  
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A produtividade agrícola (98%) foi considerada a ação crucial para as usinas, 

além do investimento em produtividade industrial (91%) e o investimento em 

cogeração de energia (90%).  

Conforme apontado nos dois tópicos anteriores deste capítulo, existe uma 

grande preocupação com relação à melhoria da produtividade das usinas, para que 

elas possam aumentar sua competitividade nos próximos anos. Entende-se que, 

apesar de se tratar de um processo produtivo secular, as usinas do centro-sul ainda 

possuem um potencial para aumento de produtividade. Este aumento da 

produtividade das usinas deve ser considerado um fator crítico para a determinação 

do sucesso na competitividade destas para a comercialização de seus produtos nos 

próximos dez anos.  

O Quadro 16 apresenta, por ordem de importância, o grau de importância dado 

para cada uma das ações elencadas no questionário, que as usinas deveriam atuar 

para aumentarem sua competitividade no setor nos próximos dez anos. 

 
Quadro 16 – Ações necessárias para o aumento da competitividade das usinas 

 COMPETITIVIDADE NO SETOR (grau de importância) Média Área 

1 Investimento em produtividade agrícola 98% Produção 

2 Comitê de gestão de risco comercial 93% Comercial 

3 Investimento em produtividade industrial 91% Produção 

4 Investimento em cogeração de energia 90% Produção 

5 Agilidade de carregamento e entrega 88% Logística 

6 Definição do departamento comercial  87% Comercial 

7 Utilização de diferentes modais logísticos 86% Logística 

8 Agilidade na solução de conflitos 84% Comercial 

9 Relacionamento entre as áreas comerciais 82% Comercial 

10 Investimento em P&D para aprimorar processos 81% Pesquisa 

11 Acesso à alta gestão para assuntos estratégicos 80% Comercial 

12 Desenvolvimento de novos processos 72% Pesquisa 

13 Alianças estratégicas com empresas multinacionais 72% Parcerias 

14 Alianças estratégicas com empresas nacionais 72% Parcerias 

15 Investimento em P&D para novos produtos 71% Pesquisa 

16 Assessoria externa para comercialização 65% Comercial 

17 Verticalização da cadeia 58% Consolidação 

18 Espaço em terminal de exportação 57% Logística 

19 Horizontalização da cadeia 55% Consolidação 

20 Frota própria de caminhões 36% Logística 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos questionários aplicados (2018). 
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Áreas diferentes receberam altos graus de importância, mostrando que o 

aumento da competitividade na comercialização dos produtos deste setor é o 

resultado de uma conjunção de fatores que envolve diferentes áreas da empresa. Um 

dos desafios para os gestores deste setor é saber como distribuir os investimentos ou 

esforços para cada uma destas áreas. 

O quadro acima estabelece uma escala das áreas de maior importância para 

se obter maior competitividade na comercialização de açúcar, etanol e energia nos 

próximos dez anos, mas as ações de cada empresa devem variar em função da 

realidade atual de cada uma.  

As empresas podem avaliar suas prioridades de investimento comparando a 

escala com suas mais deficientes. A partir das áreas que são prioridades, as empresas 

podem avaliar necessitam ou não investir nesta área. 

A escala acima pode ser utilizada como uma ferramenta de referência para as 

usinas, para que estas avaliem se estão aplicando seus esforços de desenvolvimento 

de cada uma das áreas na mesma proporção mencionada acima. Tal referência 

permite que cada usina possa identificar se os investimentos e as ações de suas 

empresas estão sendo realizadas da maneira como os principais profissionais do setor 

entendem que se configurará a competitividade da comercialização de açúcar, etanol 

e energia nos próximos dez anos. 

Com base na visão dos profissionais do setor que participaram desta pesquisa, 

consideradas as sugestões de ações que as empresas brasileiras podem desenvolver 

para aumentar sua competitividade nos próximos dez anos, este subitem cumpre com 

um dos objetivos específicos apontados para este trabalho. 

Este capítulo realizou a análise consolidada dos questionários com os 

profissionais, cumpriu com os objetivos e apresentou a resposta para a pergunta de 

pesquisa deste trabalho. O próximo capítulo desta dissertação apresentará as 

considerações finais deste estudo, suas limitações e sugestões de novas pesquisas. 
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6. CONSIDERAÇÕES 

 

O tema orientador desta dissertação consiste nos desafios da consolidação, 

crescimento e profissionalização das empresas brasileiras do setor sucroenergético 

para que estas estejam melhor posicionadas frente às suas concorrentes de capital 

internacional, nos próximos dez anos. 

Para responder à pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, foi 

realizado um panorama do setor até os dias atuais e um levantamento de campo 

(survey), por meio de questionários aplicados a especialistas do setor 

sucroenergético. Foram convidados a participar desta pesquisa, executivos de usinas 

de capital nacional e internacional, executivos de associações comerciais e de trading 

companies, representantes de entidades do setor sucroenergético, consultores e 

especialistas acadêmicos.   

Dentre os 149 questionários enviados, foram realizadas as análises 

consolidadas dos 59 questionários respondidos pelos profissionais do setor 

sucroenergético dos três grupos mencionados nesta pesquisa, permitindo-se 

responder ao problema de pesquisa proposto e identificar os objetivos definidos para 

este trabalho.  

Na sequência, são apresentados a pergunta de pesquisa, o objetivo geral 

proposto e as considerações finais deste trabalho, incluindo limitações da pesquisa e 

sugestões de novos estudos. 

Como problema de pesquisa para este trabalho, tem-se: 

Quais ações as empresas brasileiras atuantes no setor sucroenergético podem 

adotar para que estas se tornem mais competitivas na comercialização de açúcar, 

etanol e energia, nos próximos dez anos, frente aos seus concorrentes internacionais 

instalados no Centro-Sul do Brasil? 

Conforme realizado na análise consolidada dos dados dos questionários, antes 

de se comentar a respeito das ações, sugere-se destacar os cenários onde as ações 

ocorrerão. 

O cenário um (continuidade na produção de açúcar, etanol e energia com 

inovações incrementais nos processos de produção) tem a maior tendência a se 

confirmar, conforme resposta dos profissionais, uma vez que o foco das usinas do 

centro-sul continua concentrado na produção de açúcar, etanol e bioenergia. Tal 



102 

 

percepção corrobora com a tese de Morilhas (2012) e aponta para uma continuidade 

da percepção do cenário para o setor sucroenergético.  

A predominância do cenário um também pôde ser confirmada por meio de 

outros aspectos relacionados às tendências para o setor: os respondentes afirmaram 

que esperam um crescimento da produção e do mercado para seus atuais produtos 

(açúcar, etanol e energia). 

O cenário dois (inovações radicais em processos com surgimento do etanol de 

segunda geração) possui uma baixa possibilidade de ocorrer nos próximos dez anos. 

O baixo número de participantes da pesquisa que se considerou apto a responder 

questões relativas às tendências ao etanol de segunda geração, são mais um 

indicativo de que poucas usinas estejam investindo no desenvolvimento deste 

produto. 

Os poucos respondentes das questões específicas sobre este cenário, 

entendem que os altos custos para o desenvolvimento da tecnologia para produção 

em escala, devem restringir as possibilidades deste cenário se confirmar. 

Derivações deste cenário também foram destacadas, com a sugestão de 

transformações que considerem o advento da utilização do etanol em células de 

combustível e da produção de etanol a partir do milho (que poderia ser considerada 

uma inovação nos processos de produção). 

O cenário três (Grandes inovações em novos produtos derivados de cana-de-

açúcar e etanol) foi o cenário apontado como o de menor probabilidade de se 

confirmar, dentro dos próximos dez anos, uma vez que para o desenvolvimento de 

novos produtos, seriam necessários altos investimentos, sem a garantia de retorno 

financeiro, em um período em que as usinas estão com o foco na redução de seus 

custos e aumento da produtividade. 

Apesar dos respondentes manifestarem menor confiança na confirmação deste 

último cenário, existe uma expectativa de que este cenário possa gerar maiores 

oportunidades para o setor e maiores retornos financeiros por meio do 

desenvolvimento de produtos substitutos aos derivados de petróleo. 

Embora os respondentes tenham apontado o cenário um como o mais provável, 

nenhum dos outros dois cenários foi completamente descartado. 

Conforme mencionado no capítulo 5, as sugestões de novos cenários 

apontadas pelos respondentes da pesquisa, foram consideradas como sugestões de 

inovações tecnológicas que, não necessariamente, caracterizam um novo cenário, 
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mas sim uma complementação aos cenários mencionados. Isso indica que o setor 

continua com sua produção concentrada na comercialização de açúcar, etanol e 

energia. 

Ao invés do surgimento de novos cenários, foi citada a possibilidade do 

surgimento de novas inovações tecnológicas, ao sugerirem a produção de etanol a 

partir do milho, o carro elétrico e a célula de combustível. Tais sugestões podem 

impactar no cenário 1, que até então se apresenta como o mais provável de ocorrer, 

sobretudo no etanol e podem alavancar também os outros dois cenários.  

Apesar dos três principais produtos do setor sucroenergético serem açúcar, 

etanol e energia, todos os principais elementos levam a observar para os mercados 

de açúcar e etanol como os principais produtos, tendo a cogeração de energia, apesar 

de relativa importância, um papel secundário frente aos outros dois produtos 

comercializados. 

Destacados os cenários onde ações ocorrerão, atenta-se para o objetivo geral 

desta pesquisa, que visa o seguinte: 

- Identificar os desafios e oportunidades na comercialização de açúcar, etanol 

e energia para as empresas brasileiras do setor sucroenergético, e sugerir ações para 

que estas possam ter maior êxito na comercialização de seus principais produtos nos 

próximos 10 anos.  

Pode-se dizer que há um padrão quanto aos desafios e oportunidades para as 

empresas nos próximos dez anos, que será comum aos três cenários considerados 

neste trabalho.  

Neste sentido, tem-se os seguintes desafios: 

• Incertezas quanto à política de combustíveis no país: existe o receio de, no 

futuro, o governo adotar uma política de combustíveis desfavorável ao 

etanol, a exemplo do que foi realizado em momentos anteriores no Brasil, 

conforme destacado no capítulo 4.  

• Incertezas quanto a mudança radical nas fontes de combustíveis para 

transporte. As usinas que produzem etanol de cana devem se manter 

competitivas diante de possíveis novas fontes de combustíveis. 

• Superar a situação financeira atual da maioria das usinas do setor: as 

usinas precisam se recuperar dos altos endividamentos.  
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• Redução dos custos: as usinas necessitam manter ou aumentar os 

investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento para aumentar sua 

produtividade e reduzirem os custos de produção. 

• Proteção à volatilidade dos preços das três commodities. 

Do ponto de vista das oportunidades, tem-se o seguinte: 

• Tendência de crescimento dos mercados de açúcar e etanol. 

• Oportunidade de substituição dos combustíveis fósseis pelo etanol, 

aproveitando do mercado potencial consumidor, com o advento da frota de 

veículos flexfuel e, possivelmente, com as novas políticas para a matriz 

energética advindas do Renovabio. 

• Acompanhar o crescimento do consumo de açúcar no mundo. 

• Possibilidade de utilização dos derivados da cana-de-açúcar para 

fabricação de outros produtos.  

Apesar da menor probabilidade de confirmação dos cenários 2 e 3, caso estes 

cenários venham a se confirmar, as oportunidades seriam: 

• Cenário 2: ganhos de produtividade, a partir da extração de maior etanol 

da cana-de-açúcar, o que resultaria em uma potencial redução de custos e 

maior competitividade da usina a partir da comercialização do etanol de 

segunda geração. 

• Cenário 3: a diferenciação do portfólio de produtos da usina, permitiria o 

acesso a outros mercados em que a usina hoje não atua, agregaria maior 

valor ao derivado da cana, resultando em uma margem de resultado e 

maior competitividade para a usina. 

Com relação às ações, foi elaborado um quadro (Quadro 16) que apresenta o 

grau de importância dado a cada uma das ações que as usinas devem verificar, de 

acordo com a sua particularidade, para realizar seus investimentos, sejam eles 

financeiros ou de gestão, para preparar suas empresas para serem mais competitivas 

que as empresas de capital multinacional nos próximos dez anos. 

Dentre os vinte itens listados, as dez ações destacadas que possuem maior 

grau de importância são as seguintes: 

• Produção: Investimento em produtividade agrícola (98%). 

• Comercial: Comitê de gestão de risco comercial (93%). 

• Produção: Investimento em produtividade industrial (91%). 
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• Logística: Agilidade de carregamento e entrega (88%).  

• Comercial: Definição do departamento comercial (87%). 

• Logística: Utilização de diferentes modais logísticos (86%). 

• Comercial: Agilidade na solução de conflitos (84%).  

• Comercial: Relacionamento entre as áreas comerciais (82%). 

• Pesquisa: Investimento em P&D para aprimorar processos (81%). 

De uma maneira geral, não há uma única área que possa ser considerada de 

exclusiva importância, uma vez que as dez primeiras ações citadas consideram quatro 

áreas diferentes na empresa (produção, comercial, logística e pesquisa). De acordo 

com a lista determinada pelos respondentes do questionário, diferentes áreas de uma 

empresa merecem atenção para que ela possa se preparar para ser competitiva pelos 

próximos dez anos.  

Cada empresa pode avaliar sua condição atual e, a partir da escala de 

importância listada, definir suas prioridades de atenção, de acordo com suas 

necessidades. Este trabalho, portanto, não apenas sugere as principais ações a 

serem realizadas para que empresas de capital nacional obtenham êxito na 

comercialização de seus principais produtos, como também estabelece uma 

hierarquia de prioridade para a condução das ações, respondendo assim ao problema 

de pesquisa e atendendo aos objetivos propostos. 

 

6.1 Limitações do estudo 

 

Uma vez que o presente trabalho se trata de uma pesquisa exploratória em 

que, segundo Selltiz et al. (2004) apud Silva et al. (2012), se pretende obter maior 

proximidade com o fenômeno estudado e elaborar questões mais especificas a serem 

investigadas em estudos futuros, o mesmo também possui determinadas limitações. 

Apesar de ter-se obtido um retorno das pesquisas de 40% dos convites 

enviados, foi possível constatar algumas limitações deste estudo, quais sejam: 

• Houve um número reduzido de participantes representando as entidades de 

classe. A pesquisa poderia ser estendida para entidades de classe dos 

fornecedores das usinas, embora não tenha sido possível o contato com 

representantes das entidades CTC e UDOP. 
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• A pesquisa poderia ter sido estendida a especialistas do setor 

sucroenergético de outros países, contribuindo com uma visão internacional 

sobre a competitividade das usinas do centro-sul do Brasil. 

• Os questionários poderiam ter sido divididos entre as usinas nacionais e 

multinacionais, assim teria sido possível obter o posicionamento separado 

dos profissionais de cada uma destas empresas, mas quando esta 

possibilidade foi notada, os questionários já haviam sido enviados aos 

respondentes e o sistema utilizado não possibilitou a separação dos grupos.  

• Conforme observado no comentário de um dos respondentes do 

questionário, este estudo não traz um monitoramento de novas tecnologias 

ou inovações que possam trazer produtos substitutos altamente competitivos 

em relação ao açúcar, etanol e energia, comprometendo a cana e o milho 

como alternativas viáveis. 

 

6.2 Sugestões para os próximos estudos 

 

Ao passo em que este trabalho estava sendo realizado, novos questionamentos 

surgiram, que poderiam ser utilizados em novos estudos. Os principais foram: 

• O modelo proposto para este trabalho partiu da premissa de cenários 

descrita por Morilhas (2012), utilizando os 3 cenários, tendo o cenário 1 como 

o mais provável e o cenário 2 (inovações radicais em processos), com um 

foco maior para o etanol de segunda geração, mas as respostas aos 

questionários sugerem que o cenário 2 pode ter seu foco de inovações 

radicais mais direcionado ao etanol de milho que o de segunda geração. 

Sendo assim, sugere-se que, após alguns anos, novos estudos sejam 

realizados sobre quais cenários seriam mais prováveis, para se entender 

melhor se houve esta substituição das inovações para o cenário 2 e se os 

três cenários utilizados neste trabalho continuam sendo os mais prováveis. 

• Caso a probabilidade do cenário 3 ocorrer continue sendo baixa, uma nova 

consulta aos especialistas poderia ser realizada para se identificar se existe 

um outro cenário mais provável. 

• Submeter aos especialistas pertencentes ao grupo 3, as questões relativas 

aos cenários. Embora tenha-se optado por não aplicar estas questões a este 
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grupo, seria interessante conhecer se a percepção de cenário futuro deste 

grupo também é semelhante à dos demais especialistas. 

• Discutir separadamente que ações deveriam ser desenvolvidas para a 

viabilização dos cenários 2 e 3. 
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APÊNDICE A – E-MAIL CONVITE 

São Paulo, 20 de dezembro de 2017. 

 

Prezado(a) Sr(a).,  

 

Tudo bem? 

 

Entro em contato por uma motivação pessoal/acadêmica. 

Gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa que estou conduzindo para a 

conclusão de minha dissertação de mestrado. 

 

Esta pesquisa tem por finalidade verificar os aspectos que proporcionarão maior 

competitividade às usinas do setor sucroenergético brasileiro nos próximos 10 anos. 

Não são feitas perguntas de nenhuma empresa específica. 

Suas informações serão fundamentais para o resultado deste trabalho. 

 

Para garantir a segurança e confidencialidade das respostas, foi utilizada a empresa 

de pesquisa independente QuestionPro. Por favor, clique neste link para completar a 

pesquisa: 

  

<SURVEY_LINK> 

  

Em caso de dúvida ou alguma dificuldade no preenchimento, por favor entre em 

contato comigo. 

 

Agradeço antecipadamente por sua contribuição! 

 

Atenciosamente, 

 

Paulo A. Trucco da Cunha 

Mestrando Profissional em Gestão de Negócios – FIA 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA - CONSULTOR, ACADÊMICO OU 

ESPECIALISTA 

 

Olá, 

 

Sou estudante do Mestrado Profissional em Gestão de Negócios, pela 

FIA/USP. 

Gostaria de lhe convidar a participar da pesquisa para minha dissertação, sobre 

a competitividade entre empresas nacionais e multinacionais do setor 

sucroenergético, para a comercialização de seus principais produtos, nos próximos 

10 anos. 

Esta visão pretende ser construída baseada nas informações de profissionais 

com renomado conhecimento do setor, por isso o convite para sua participação.  

Levará cerca de 30 minutos para completar o questionário. 

Caso se sinta desconfortável em responder alguma pergunta, pode deixá-la 

sem resposta.  

Suas respostas serão confidenciais, sendo codificadas e reportadas na 

pesquisa apenas no agregado.  

Em caso de dúvidas, estou a disposição nos contatos .  

 

Para iniciar a pesquisa, clique no botão "Próximo". 

 

Muito obrigado pelo seu tempo e apoio.  

 

Paulo Andrés Trucco da Cunha 

+55-11-99184-7584 

+55-65-99611-1633 

e-mail: paulo_trucco@hotmail.com 

 

 

 

 

  



117 

 

APÊNDICE C - CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE: 

1- Nome do respondente (opcional): ______________________________________ 

2- Nome da Instituição (opcional): ______________________________________ 

3- E-mail: _______________________________________________________ 

4- Há quanto tempo atua no setor sucroenergético?  

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) de 1 a até 5 anos 

(  ) de 5 a até 10 anos 

(  ) de 10 a até 15 anos 

(  ) Mais de 15 anos 

5- Qual o seu cargo (função) atual? __________________________________ 

6- Você já trabalhou em outras empresas do setor?  

(  ) Sim 

(  ) Não (caso responda não, pule para a questão 8) 

7- Em caso afirmativo, em quais empresas do setor você já trabalhou (cite as 3 

últimas)? 

___________________________________________________________________ 

8- Qual a sua formação acadêmica?  

(  ) 1º grau completo  (  ) 2º grau completo 

(  ) Graduação   (  ) Especialização 

(  ) MBA    (  ) Mestrado 

(  ) Doutorado   (  ) Outros: _______________________________ 

 

II- Percepções sobre os cenários 

9- Considerando-se os cenários a seguir, qual percentual de chance você atribuiria 

para cada um dos cenários se confirmarem nos próximos 10 anos?  

a) Cenário 1: Continuidade na produção de açúcar, etanol e energia com pequenas 

inovações nos processos de produção.  

8.a.1- Qual a chance (%) deste cenário 1 se confirmar? ____% 

8.a.2- Qual fator chave favoreceria para que este cenário 1 se confirme? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.a.3- Qual fator chave impediria que este cenário 1 se confirme? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.a.4- Que oportunidades você vê neste cenário 1 e o que as usinas podem fazer para 

aproveitá-las? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.a.5- Que ameaças você vê neste cenário 1 e o que as usinas podem fazer para 

combatê-las? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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b) Cenário 2: Inovações radicais em processos com surgimento do etanol de segunda 

geração. Tendências Cenário 2: 

8.b.1- Qual a chance (%) deste cenário 2 se confirmar? ____% 

8.b.2- Qual fator chave favoreceria para que este cenário 2 se confirme? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.b.3- Qual fator chave impediria que este cenário 2 se confirme? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.b.4- Que oportunidades você vê neste cenário 2 e o que as usinas podem fazer para 

aproveitá-las? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.b.5- Que ameaças você vê neste cenário 2 e o que as usinas podem fazer para 

combatê-las? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

c) Cenário 3: Grandes inovações em novos produtos derivados de cana-de-açúcar e 

etanol. Tendências Cenário 3:  

8.c.1- Qual a chance (%) deste cenário 3 se confirmar? ____% 

8.c.2- Qual fator chave favoreceria para que este cenário 3 se confirme? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.c.3- Qual fator chave impediria que este cenário 3 se confirme? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.c.4- Que oportunidades você vê neste cenário 3 e o que as usinas podem fazer para 

aproveitá-las? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

8.c.5- Que ameaças você vê neste cenário 3 e o que as usinas podem fazer para 

combatê-las? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

  

9 – Além dos três cenários citados na questão acima, há a possibilidade de ocorrência 

de um quarto ou quinto cenário para o setor sucroenergético brasileiro nos próximos 

dez anos? Qual ou quais seriam? (caso negativo, vá para a próxima questão) 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

III- Tendências do setor 

10- Segundo dados da Unica, a produção de açúcar no Centro-Sul do Brasil teve um 

crescimento de 36% nos últimos 10 anos, conforme gráfico : 
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10.a- Em relação à safra 2016/17, qual deve ser o crescimento ou redução da 

produção de açúcar na região em 2027? ____% 

10.b- Que fatores foram considerados para responder à questão anterior? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

10.c- Atualmente, cerca de 30% do açúcar produzido nesta região é vendido para o 

mercado interno e o restante é exportado. Qual deve ser o % de vendas para o 

mercado interno em 2027? ____% 

10.d- Qual a razão para este percentual de vendas para o mercado interno? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

11- Segundo dados da Unica, a produção de etanol total no Centro-Sul do Brasil teve 

um crescimento de 26,2% nos últimos 10 anos, conforme gráfico : 

 

 
9.a- Em relação à safra 2016/17, qual deve ser o crescimento ou redução da produção 

de etanol na região em 2027? ____% 
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9.b- Que fatores foram considerados para responder à questão anterior? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

10- O investimento das multinacionais na aquisição de usinas de cana-de-açúcar 

iniciou-se em 2000 e, atualmente, cerca de 40% da cana moída no centro-sul é moída 

por uma usina que possui capital multinacional.  

10.a- Na sua opinião, qual deverá ser o % de cana moída por usina que possui capital 

multinacional em 2027? ____% 

10.b- Cite por ordem de prioridade, até 3 motivos que justificam este Market share das 

empresas multinacionais.  

1- ____________________________________________________________. 

2- ____________________________________________________________. 

3- ____________________________________________________________. 

 

11- Após o lançamento dos veículos flexfuel, em 2003, percebeu-se um grande 

investimento no setor, tanto por parte das empresas multinacionais, quanto das 

nacionais, marcando a década de 2000 como a de grande expansão das usinas e, 

consequentemente, grande competição entre estas. 

O início da década seguinte, de 2010, teve movimentos distintos, com algumas 

usinas sendo fechadas, outras sendo consolidadas e uma corrida cada vez maior para 

as usinas se tornarem mais competitivas no mercado. 

Neste contexto, enumere, numa escala de 1 a 5 (sendo 1 nenhuma chance e 5 

muita chance), o grau de chance de ocorrência de cada um dos fenômenos  para o 

setor sucroenergético do Centro-Sul, nos próximos 10 anos: 

11.a- Consolidação Internacional: Multinacionais adquirindo usinas de capital nacional 

e/ou internacional. 

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance 

 

11.d- Crescimento Internacional: Multinacionais ampliando sua produção, seja por 

ampliação de área plantada, seja para construção de novas fábricas (greenfield).  

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance 

 

11.e- Redução Internacional: Multinacionais reduzindo moagem de cana ou 

desativando usinas.  

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance 

Quais os principais fatores considerados para se atribuir as classificações acima? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

11.b- Consolidação Nacional: Empresas de capital nacional adquirindo usinas de 

capital nacional e/ou internacional.  

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance 

 

11.c- Crescimento Nacional: Empresas de capital nacional ampliando sua produção, 

seja por ampliação de área plantada, seja para novas fábricas (greenfield).  

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance 
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11.f- Redução Nacional: Empresas de capital nacional reduzindo moagem de cana ou 

desativando usinas.  

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance 

Quais os principais fatores considerados para se atribuir as classificações acima? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12- Caso não se considere apto para responder questões referente ao etanol de 2ª 

geração, vá para a questão 13.  

Apesar da Unica divulgar que a produção de etanol de segunda geração (E2G) por 

parte de determinadas usinas já é uma realidade, ainda não são divulgados números 

sobre o quanto esta produção representa do volume total de etanol produzido.  

12.a- De acordo com suas expectativas sobre o etanol de 2ª geração, nos próximos 

10 anos, qual deverá ser o share da produção deste etanol em relação à produção 

total de etanol do Centro-Sul do Brasil? ____% 

12.b- Qual o motivo para este share? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

12.c- nos próximos 10 anos, qual o tipo de empresa terá a maior produção de etanol 

de 2ª geração? 

(  ) Empresa multinacional 

(  ) Empresa Nacional 

(  ) Ambas 

12.d- Qual o fator chave para se obter uma maior produção de etanol de 2ª geração? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

13- Caso não se considere apto para responder questões referente ao etanol de milho, 

vá para a questão 14.  

13.a- A produção de etanol de milho na safra 2016-17 foi de 198 mil m³.  

Na sua visão, qual deve ser o tamanho desta produção daqui 10 anos (em mil m³)? 

13.b- A produção de etanol de milho na safra 2016-17 representou 1% de toda 

produção de etanol do Centro-sul. 

Na sua visão, qual deve ser o share (%) da produção de etanol de milho, em relação 

à produção total de etanol do Centro-Sul do Brasil, daqui 10 anos? _____% 

13.c- Qual(is) o(s) motivo(s) para esta produção e % de share? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

13.d- nos próximos 10 anos, qual o tipo de empresa terá a maior produção de etanol 

de milho? 

(  ) Empresa multinacional 

(  ) Empresa Nacional 

(  ) Ambas 

13.e- Qual o fator chave para se obter uma maior produção de etanol de milho? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________. 
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14- Muitas discussões têm ocorrido sobre o futuro do etanol hidratado, seja no âmbito 

governamental, no âmbito das distribuidoras ou dos produtores. Algumas opiniões 

defendem que o setor deveria se concentrar apenas na produção do etanol anidro, 

como um aditivo à gasolina, outros defendem a manutenção do etanol hidratado. 

14.a- Como você imagina que estará a configuração do etanol nos próximos 10 anos?  

(   ) Apenas o anidro será comercializado 

(   ) Apenas o hidratado será comercializado 

(   ) Os dois tipos de etanol serão comercializados, mantendo a situação atual. 

(   ) Os dois tipos de etanol serão comercializados, em proporção diferente da atual. 

14.b- Quais motivos o levam a ter esta visão? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.  

14.c- Como as usinas devem se preparar para esta configuração? 

_________________________________________________________________

________________________________________________________________.  

 

15- Segundo dados da ANP, as distribuidoras que fazem parte do Sindicom (BR, 

Ipiranga e Raízen) possuem em torno de 50% do Market share da comercialização de 

etanol, e as demais distribuidoras possuem a parcela restante, caracterizando uma 

certa concentração do número de compradores, frente ao número de usinas no centro-

sul do Brasil. 

15.a- Na sua opinião, nos próximos 10 anos o mercado continuará sendo dividido 

entre distribuidoras do Sindicom (BR, Ipiranga e Raízen) e as chamadas distribuidoras 

emergentes? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

15.b- Em caso afirmativo, qual deverá ser o market share do Sindicom? ____% 

15.c- Em caso afirmativo, existe alguma ação que as usinas de capital nacional 

poderão tomar para serem mais competitivas que as usinas de capital multinacional 

nas vendas para estas distribuidoras?  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

15.d- Em caso negativo, como você imagina que o mercado de distribuidoras estará 

dividido? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

III- Competitividade no setor 

16- Após a extinção do Instituto do Açúcar e Álcool (IAA) em março de 1990, e a 

liberação da comercialização do álcool combustível em 1998, os produtores de 

açúcar, etanol e energia buscaram diferentes formas de se manterem competitivos no 

mercado.  

16.a- Em linha com os movimentos das usinas para uma melhor comercialização de 

seus três principais produtos (açúcar, etanol e energia), enumere numa escala de 

importância de 1 a 5 (sendo 1 nenhuma importância e 5 muita importância), a 

importância das usinas investirem em cada uma das áreas a seguir, nos próximos dez 

anos, para aumentarem sua competitividade: 
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16.a.1- Contratação de espaço em terminais de exportação.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.2- Frota própria de caminhões.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.3- Investimento em novas tecnologias de produção (exemplo: etanol de milho ou 

etanol de 2ª geração).  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.4- Investimento em melhoria da produtividade agrícola.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.5- Investimento em melhoria da produtividade industrial.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.6- Verticalização da cadeia (investimento em participação de ativos que 

envolvam a comercialização do etanol, açúcar ou energia).  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.7- Horizontalização da cadeia (investimento em aquisição de usinas).  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.8- Investimento em ampliação da co-geração de energia.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.9- Desenvolvimento de novos produtos-processos.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.10- Alianças estratégicas com empresas nacionais do setor.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.11- Caso você tenha julgado a pergunta anterior importante, como você imagina 

que seria esta aliança? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16.a.12- Alianças estratégicas com empresas multinacionais do setor.  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.a.13- Caso você tenha julgado a pergunta anterior importante, como você imagina 

que seria esta aliança? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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16.b- Do ponto de vista da percepção dos clientes das usinas, segundo a mesma 

escala acima, enumere o grau de relevância das ações  para os clientes 

16.b.1- Agilidade na operação de carregamento e entrega  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.b.2- Flexibilidade nas condições de pagamento  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.b.3- Saúde financeira da usina  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.b.4- Possibilidade de utilização de diferentes modais logísticos (rodoviário, 

ferroviário)  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.b.5- Agilidade na solução de conflitos  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.b.6- Relacionamento entre as áreas comerciais  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

16.b.7- Facilidade de acesso à alta gestão para discussão de assuntos estratégicos  

Nenhuma importância 1 2 3 4 5 Muita importância 

 

17- Na sua opinião, em que aspectos as usinas de capital nacional, que possuem bons 

resultados na comercialização de seus produtos (açúcar, etanol e energia), se 

destacam em relação às usinas de capital multinacional? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

18- Na sua opinião, em que aspectos as usinas de capital multinacional, que possuem 

bons resultados na comercialização de seus produtos (açúcar, etanol e energia), se 

destacam em relação às usinas de capital nacional? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

IV- Da organização das instituições: 

19- Classifique o grau de necessidade das estruturas mencionadas , sendo 1 nada 

necessário e 5 muito necessário, para que uma usina possa se tornar mais competitiva 

nos próximos dez anos. 

19.a- Departamento comercial bem definido internamente (constituído por 

responsável por vendas, por logística e por operações) 

Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

19.b- Assessoria externa para a comercialização dos produtos (corretora, 

comercializadora, consultoria)  
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Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

19.c- Comitê de gestão de risco para decisões comerciais e estratégicas  

Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

19.d- Definição clara de cargos da diretoria executiva  

Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

19.e- Instituição de conselhos (administrativo, fiscal e/ou consultivo)  

Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

19.f- Investir em pesquisa e desenvolvimento para aprimoramento de processos  

Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

19.g- Investir em pesquisa e desenvolvimento para desenvolvimento de novos 

produtos  

Nada necessário 1 2 3 4 5 Muito necessário 

 

20- Do ponto de vista de orçamento, como deve ser a distribuição dos investimentos 

das usinas para os produtos  para os próximos 10 anos? (considerando-se que 100% 

do investimento total seja realizado apenas nestes 3 produtos). 

___% Açúcar 

___% Etanol 

___% Energia 

 

21- Na sua opinião, do ponto de vista acadêmico, qual área de estudo pode ser 

considerada a mais importante a ser desenvolvida nos próximos 10 anos, para 

contribuir que as usinas de capital nacional se tornem mais competitivas em relação 

às de capital multinacional? (caso não se sinta apto a responder esta questão, pule 

para a 22)  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

22 – Na sua opinião, do ponto de vista das entidades de classe que representam o 

setor sucroenergético, existe alguma ação que estas poderiam realizar para permitir 

que as usinas de capital nacional aumentem sua competitividade nos próximos 10 

anos?  

(   ) Sim   (   ) Não 

23- Em caso afirmativo, qual seria esta ação? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

24- Existe algum assunto que não lhe foi perguntado, mas que considera relevante 

comentar para o êxito desta pesquisa? 

(  ) sim  (  ) não 

25- Em caso afirmativo na questão 24, utilize as linhas : 
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___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Muito obrigado! 
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ANEXO D: DESCRIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES SELECIONADAS 

Datagro:  

A DATAGRO é uma consultoria agrícola independente, que produz análises e dados 

primários sobre as principais commodities agrícolas. Com mais de 35 anos de 

experiência, analisa os mercados de açúcar, etanol, energia, milho, soja, carnes, e 

suas relações com a economia . Por meio de análises inovadoras e diferenciadas, 

fornece ferramentas para uma melhor compreensão do mercado, agregando valor ao 

posicionamento estratégico e comercial de seus Clientes. 

Fonte: www.datagro.com 

 

Archer Consulting: 

Criada há mais de 10 anos é uma empresa que une o conhecimento sobre a 

negociação de produtos agrícolas com a modernidade de ferramentas atuais dos 

mercados globais – gestão de risco em mercado de futuros, opções e derivativos. 

Especializada em gestão de riscos para commodities agrícolas, com assessoria em 

mercado de futuros e opções, a Archer oferece um formato único de atuação, focado 

no desenvolvimento de gestão e planejamento dos riscos inerentes à comercialização 

internacional e negociação em longo prazo da agroindústria. 

Fonte: http://archerconsulting.com.br/quem-somos/ 

 

Céleres: 

Fundada em 2002, é uma empresa de consultoria focada na análise do agronegócio. 

Utilizando o conceito de Inteligência de Mercado, oferece aos seus clientes, no Brasil 

e no Exterior, soluções diferenciadas, por meio de obtenção de diagnósticos, 

delineamento de estratégias e planejamento futuro de diversas empresas. A Céleres 

possui uma visão holística das cadeias produtivas do agronegócio, buscando sempre 

antever as tendências e oferecer as melhores informações capazes de auxiliar seus 

clientes em suas tomadas de decisão. 

Fonte: http://www.celeres.com.br 

 

Platts: 

S&P Global Platts is the leading independent provider of information, benchmark 

prices and analytics for the energy and commodities markets. For over 100 years, 

we’ve brought clarity and transparency to the energy and commodities markets, 

enabling companies, governments and individuals to act with conviction. 

Fonte: www.platts.com 

 

FG/Agro: 

A FG/A é uma empresa independente especializada em assessoria, que atua nas 

áreas de: estruturação de projetos de investimentos e financiamentos, assessoria 

estratégica financeira, fusões e aquisições, investimentos imobiliários e outros 

movimentos estratégicos empresariais. Fundada em 2005, como FG/AGRO, cresceu 

atendendo principalmente grupos ligados ao setor agroindustrial. 

Fonte: www.fgagro.com.br 

 

Argus Media: 

http://www.datagro.com/
http://archerconsulting.com.br/quem-somos/
http://www.celeres.com.br/
http://www.platts.com/
http://www.fgagro.com.br/
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A Argus é uma empresa de mídia independente de commodities com mais de 750 

funcionários em tempo integral. Foi fundada em 1970 e é uma empresa privada 

registrada no Reino Unido. Suas principais atividades incluem publicar relatórios de 

mercado contendo indicadores de preços, comentários e notícias sobre o mercado e 

relatórios de inteligência empresarial que analisam as tendências do mercado e da 

indústria. 

Fonte: www.argusmedia.com.br 

 

FCStone: 

No Brasil desde 2005, a INTL FCStone do Brasil foi pioneira no mercado de 

gerenciamento do risco no país, acumulando experiência e uma vasta carteira de 

clientes em todos os elos do agronegócio brasileiro: produtores rurais, produtores e 

revendedores de insumos, usinas de processamento de matéria prima, corretoras de 

commodities, cooperativas e outras. 

Fonte: https://www.intlfcstone.com 

 

Agroicone: 

A Agroicone foi fundada em 2013 pela união de um grupo de especialistas do ICONE 

- Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais. O nascimento da 

Agroicone resulta do amadurecimento de 10 anos de trabalho de uma coesa equipe 

produzindo estudos e pesquisas aplicadas e promovendo debates qualificados em 

temas globais do agro brasileiro e mundial. 

Fonte: www.agroicone.com.br 

 

CTC – Centro de Tecnologia Canavieira: 

O CTC é uma empresa de biotecnologia que tem como principal objetivo a pesquisa, 

desenvolvimento e comercialização de variedades de cana-de-açúcar que atendam 

às necessidades dos produtores, contribuindo para o aumento da produtividade por 

meio do uso de tecnologias disruptivas. Referência de pioneirismo nas inovações do 

setor sucroenergético, o CTC é um dos mais renomados centros de tecnologia 

aplicada à cana-de-açúcar do mundo.  

Fonte: www.ctc.com.br 

 

 

 

Unica:  

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) é a maior organização 

representativa do setor de açúcar e bioetanol do Brasil. Sua criação, em 1997, resultou 

da fusão de diversas organizações setoriais do estado de São Paulo, após a 

desregulamentação do setor no País. A associação se expressa e atua em sintonia 

com os interesses dos produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade tanto no Brasil 

como ao redor do mundo. As mais de 120 associadas à UNICA são responsáveis por 

mais de 50% do etanol e 60% do açúcar produzidos no Brasil. 

Fonte: www.unica.com.br 

 

Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso (Sindalcool-MT): 

http://www.argusmedia.com.br/
https://www.intlfcstone.com/
http://www.agroicone.com.br/
http://www.ctc.com.br/
http://www.unica.com.br/
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O Sindalcool-MT foi fundado em 29 de agosto de 1985. Nasceu com o objetivo de 

representar as indústrias sucroalcooleiras de Mato Grosso, além de atuar nas ações 

de estudo para melhoria dos processos produtivos e fortalecimento da economia 

regional. É um dos maiores e mais representativos sindicatos patronais industriais do 

setor sucroalcooleiro do país, e busca constantemente fortalecer a atividade 

associativa e o desenvolvimento sustentável regional. 

Fonte: www.sindalcool-mt.com.br 

 

Associação Brasileira do Agronegócio (Abag): 

A ABAG foi criada em 10 de março de 1993. A contribuição da ABAG, desde então, 

tem sido destacar junto ao governo, iniciativa privada, entidades de classes e 

universidades a importância do trabalho de gestão e gerenciamento de todo o sistema 

agroindustrial e a implantação de medidas que o fortaleçam. 

Fonte: www.abag.com.br 

 

Organização dos Plantadores de Cana (Orplana): 

A ORPLANA foi fundada em 1976, com o objetivo de organizar a classe dos 

produtores e ampliar sua representatividade no Brasil e no exterior. Sua Missão é 

Garantir um futuro seguro e rentável para os produtores de cana-de-açúcar buscando 

excelência na produção agrícola e coordenação da cadeia sucroenergética. A 

ORPLANA representa aproximadamente 11 mil fornecedores de cana em toda Região 

Centro-Sul do Brasil. 

Fonte: www.orplana.com.br 

 

União dos Produtores de Bioenergia (Udop): 

A UDOP foi fundada em 1985 pelos diretores das destilarias autônomas criadas com 

o Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool), com o objetivo de propiciar a troca de 

informações entre estes diretores, além de capacitar profissionais para as unidades e 

proporcionar a troca de conhecimentos e informações por meio das reuniões dos 

comitês técnicos instituídos. Hoje, a entidade possui dezenas de associadas pelo 

Brasil, firmando-se como organismo para a prestação de serviços, nas áreas de 

capacitação profissional, informação e representação. 

Fonte: www.udop.com.br 

 

Empresa de Pesquisa Energética (Epe): 

A EPE foi criada em 2004 e tem por finalidade prestar serviços ao Ministério de Minas 

e Energia (MME) na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 

planejamento do setor energético, cobrindo energia elétrica, petróleo e gás natural e 

seus derivados e biocombustiveis. É uma empresa pública federal, 100% dependente 

do Orçamento Geral da União. A EPE criada com o objetivo de resgatar a 

responsabilidade constitucional do Estado nacional em assegurar as bases para o 

desenvolvimento sustentável da infraestrutura energética do país.    

Fonte: www.epe.gov.br 

 

Ministério de Minas e Energia (MME): 

Órgão do governo responsável pelo planejamento de combustíveis no país. 

Fonte: www.mme.gov.br 

http://www.sindalcool-mt.com.br/
http://www.abag.com.br/
http://www.orplana.com.br/
http://www.udop.com.br/
http://www.epe.gov.br/
http://www.mme.gov.br/
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Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig): 

A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, o Sindicato da 

Indústria de Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais e o Sindicato da Indústria 

do Açúcar no Estado de Minas Gerais (SINDAÇÚCAR-MG) reúnem as usinas de 

açúcar, etanol e bioeletricidade sediadas em Minas Gerais. As entidades trabalham 

em defesa dos interesses de seus Associados e desenvolvem uma série de ações 

estratégicas e pontuais em nível interno e fora dos limites do Estado, nos diferentes 

fóruns de debates sobre o setor. 

Fonte: www.siamig.com.br 

 

Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (Sifaeg): 

O SIFAEG foi fundado em 1984 e atua em Goiás representando legalmente os 

produtores de etanol, coordenando ações institucionais junto a órgãos 

governamentais, entidades de classe, segmentos empresariais, instituições, etc. A 

meta do sindicato é promover constantemente a modernização da atividade 

sucroenergética seguindo sempre os preceitos da sustentabilidade socioambiental. 

Fonte: www.sifaeg.com.br 

 

Instituição Característica 

Adecoagro 3 usinas; capacidade de moagem de 11 milhões de 

toneladas de cana 

Alvean Trading de açúcar: joint venture entre Cargill e Copersucar 

ASR - Tate and 

Lyle Sugars 

Refinaria de açúcar com capacidade de refino de 6 milhões 

de toneladas 

Bioagência Comercializadora com 15 usinas associadas 

Brittish Petroil 3 usinas; capacidade de moagem de 10 milhões de 

toneladas de cana 

Bunge 8 usinas; capacidade de moagem de 21 milhões de 

toneladas de cana 

Canex Trading Trading de açúcar situada no estado de Minas Gerais 

Capitale Energia Comercializadora de energia 

CHS Trading Trading americana de etanol 

Cofco 4 usinas; capacidade de moagem de 15 milhões de 

toneladas de cana 

Copersucar 35 usinas; capacidade de moagem de 90 milhões de 

toneladas de cana 

CPA Trading de açúcar e etanol localizada no estado do Paraná 

Czarnikow Trading inglesa de açúcar 

ECTP Trading Trading de açúcar 

ED&F Man Trading inglesa de açúcar 

Enerfo Trading de açúcar de Cingapura 

Glencore Trading americana; 1 usina com moagem de 2,2 milhões de 

toneladas de cana 

Greenergy Trading inglesa de etanol 

http://www.siamig.com.br/
http://www.sifaeg.com.br/
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Louis Dreyfus 

Commodities 

Trading inglesa de açúcar 

Matrix Energia  Comercializadora de energia 

Odebrecht 

Agroindustrial 

9 usinas; capacidade de moagem de 30 milhões de 

toneladas de cana 

Raízen 24 usinas; capacidade de moagem de 63 milhões de 

toneladas de cana 

SCA Comercializadora de etanol 

Sucden Trading francesa de açúcar 

Sudzucker Produção global de 6 milhões de toneladas de açúcar  

Tereos 7 usinas; capacidade de moagem de 22 milhões de 

toneladas de cana 

Toyota Trading japonesa de açúcar 

Tricon energy Trading de etanol 

Usina Abengoa 2 usinas; capacidade de moagem de 6 milhões de toneladas 

de cana 

Usina Alta Mogiana Cana: 6 milhões TM; Açúcar: 525 mil TM; Etanol: 180mil m³; 

Energia: 200.000 Mwh 

Usina Alto Alegre Cana: 9 milhões TM; Açúcar: 1 milhão TM; Etanol: 330mil 

m³; Energia: 263.000 Mwh 

Usina Alvorada Cana: 1,9 milhões TM 

Usina Barrálcool Cana: 2,6 milhões TM; Açúcar: 55mil TM; Etanol: 150mil m³ 

Usina Batatais 2 usinas; moagem de 6,1 milhões de toneladas de cana 

Usina Bazan 2 usinas; moagem de 7 milhões ton cana  

Usina Bevap 3 milhões ton cana 

Usina Biosev 11 usinas; moagem de 36,4 milhões ton cana  

Usina Cerradinho moagem de 4,6 milhões ton cana 

Usina CMAA 2 usinas; moagem de 5,5 milhões ton cana 

Usina Dacalda moagem de 1,5 milhões ton cana - 570 m3 etanol  

Usina Della Coletta moagem de 2 milhões ton cana; 560 m3 etanol 

Usina Delta 

Sucroenergia 

3 usinas- cana: 10 milhões TM; açúcar: 907.364 TM; etanol: 

288.962 m3; energia: 421.784 Mwh 

Usina Ester Moagem de 1,778 milhões ton cana 

Usina FS 

Bioenergia 

 1 usina; capacidade de produção de 250 milhões de litros 

de etanol 

Usina Itamarati 1 usina; moagem 6,3 milhões ton cana 

Usina Londra 1 usina; moagem de 1,1 milhões ton cana 

Usina Nardini 1 usina; 4,5 milhões TM cana; 315.000 TM açúcar;  124.000 

m³ etanol; 128m kwh Energia 

Usina Rio Pardo 1 usina; 2,4 milhões TM cana; 550.000 m3 etanol; 180 mil 

TM Açucar  

Usina Santa Isabel 2 usinas- 5,8 milhões ton cana; - 9,5m sacas açucar - 220m 

L etanol 

Usina Santa Vitória 2,7 milhões ton cana - 240 m L etanol 
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Usina Santo Angelo  3,3 milhões ton cana - 800 m3 etanol-d 

Usina São 

Domingos 

3,3 milhões ton cana - 950 m3 etanol-d 

Usina São João 3,7 milhões ton cana - 300 mil ton açucar - 130 milhões L 

etanol - 60 mil MW E 

Usina São Manoel 4,1 milhões ton cana - 240 mil ton açucar - 170 milhões L 

etanol 

Usina São Martinho 24 milhões ton cana; 1,3m ton açucar-667m L etanol 

Usina SJC 2 usinas - 9 milhões ton cana- 380mil ton açucar- 500mil m3 

etanol-650mil MWh 

Usina Tietê 2,3 milhões ton cana - 800 m3 etanol por dia  

Usina Unialco 1,7 milhões ton cana- 95 ton açucar(?)- 84 milhões L etanol 

Usina Vertente 2,3 milhões ton cana (2017) 

Usinas Malosso 600 mil ton de cana  

Wilmar Trading de açúcar 

 

 

 


