
INTRODUÇÃO

Numerosos estudos e relatórios de entidades de pesquisa e fomento de energias 
renováveis reconhecem a experiência brasileira na área do etanol como exemplar 
no contexto internacional. Introduzida há mais de quatrocentos anos no Brasil, a 
cana-de-açúcar tornou-se a principal fonte de energia da biomassa no plano glo-
bal. A soma de etanol com a energia utilizada pela própria indústria na produção 
sucroquímica, mais a oferta comercial de energia elétrica proveniente da queima 
do bagaço e da palha da cana, resultam em 16% da oferta total de energia no país. 
Tal porte se equipara ao da energia hidrelétrica na oferta primária de energia, sendo 
inferior apenas à oferta dos derivados do petróleo na matriz energética nacional. 
Para tanto, a produção de etanol desenvolve e incorpora tecnologias e gera em 
torno de 1 milhão de empregos. Ainda assim, confronta-se com crises que inibem 
seu potencial, aspecto que motiva este trabalho.

Nos quarenta anos delimitados nos estudos constantes desta publicação, 
grandes mudanças ocorreram na agroindústria canavieira no Brasil. Cresceram os 
mercados de açúcar, etanol, energia da cogeração; surgiram o bioplástico e outras 
dezenas de coprodutos da cana; foram adotados a mecanização da colheita, novas 
formas de plantio, novos cultivares. Na regulação, foram superados os tempos de 
cotas de produção de açúcar, fortes subsídios e uma série de medidas que restrin-
giam a produção e o comércio. A partir dos anos 1990, descentralizaram-se as 
atribuições estatais, desburocratizou-se parte do processo produtivo, adotando-se, 
em tese, a regulação voltada para a qualidade, a segurança no abastecimento e o 
fomento à inovação.

Ao mesmo tempo, contudo, soma-se à natureza complexa da atividade 
canavieira uma trajetória de desafios e barreiras em questões sociais, ambientais 
e econômicas ainda não resolvidas, embora se reconheçam avanços recentes. 
Como descrito nos capítulos 1 e 7, acontecimentos internos e externos à cadeia 
produtiva, acrescidos às variações climáticas e dificuldades de outras ordens, têm 
levado a crises como a que afeta a produção de etanol há cerca de cinco safras.  
O fato de existir uma importante indústria de base na atividade (também com 
dificuldades) e de a produção do etanol haver dobrado de tamanho em apenas seis 
safras fica obscurecido pela crise. Os sinais de recuperação observados em 2015, 
movidos pelos ajustes nos tributos e preços da gasolina, retiram apenas parte das 
incertezas, conforme abordado neste volume. 

Visando analisar essas questões, este livro discute a trajetória da cadeia 
produtiva, seus desafios e suas perspectivas, contextualizando elementos centrais 
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das crises passadas e da atual. O enfoque que permeia o conjunto dos textos é a 
interlocução com políticas públicas e a busca por maior produtividade e compe-
titividade. Para tanto, a obra procura dar ao leitor uma compreensão do perfil do 
setor, da sua organização, e das ações ou políticas que acompanham a agroindústria.

Esta coletânea está dividida em duas partes, as quais caracterizam duas abor-
dagens temáticas: a primeira, histórica e descritiva da cadeia produtiva e do perfil 
da expansão no passado e no presente, reúne quatro capítulos; a segunda, sobre a 
dinâmica produtiva da cana e do etanol, incluindo produtividade, custos e heteroge-
neidade da produção, relações entre os elos da cadeia, pequena produção e pesquisa 
e inovação tecnológica, é composta por cinco capítulos. O  capítulo 10 procura 
aglutinar as principais conclusões dos capítulos anteriores, levanta brevemente 
outras questões sobre a matéria, e apresenta uma série de diretrizes de políticas. 

A primeira impressão que este volume irá causar no leitor é a de que se trata 
de um trabalho aglutinador de diversos aportes teóricos, metodológicos e interpre-
tativos. De fato, sem a pretensão de esgotar o assunto, busca-se uma visão ampla 
da cadeia produtiva e seus desafios a partir de um ponto de vista multidisciplinar. 

O livro diferencia cadeia produtiva de setor produtivo, sendo este mais abrangente 
do que aquela, como explicado no capítulo 1, de autoria de Gesmar Rosa dos Santos, 
Eduardo Afonso Garcia, Pery Francisco Assis Shikida e Darcy Jacob Rissardi Júnior. 
Os autores revisam a literatura sobre características, indicadores e determinantes de 
crises nas cadeias agroindustriais, com recorte na agroindústria canavieira, situando 
o leitor quanto a temas a serem aprofundados nos capítulos seguintes. Discutem 
dados da organização produtiva e do perfil das indústrias mais afetadas, bem como, 
especificamente, as dificuldades enfrentadas com o produto etanol. Concluem, ade-
mais, que a crise afeta mais fortemente empresas de pequeno porte, tendo havido dois 
momentos de euforia que impulsionaram parte das firmas de forma não dinâmica. 
Por fim, consideram preocupante o quadro de despesas maiores que as receitas em 
seguidas safras, e os aumentos do custo de produção em situações tanto de controle 
do preço da concorrente gasolina como de redução de margens na indústria.

Um conjunto de dados auxiliares e ilustrativos das características, da intensida-
de dos desafios e dos potenciais da agroindústria canavieira encontra-se disponível 
ao leitor nos apêndices que integram a obra. Organizados em gráficos e tabelas, os 
apêndices complementam a abordagem feita no capítulo 1, e também elucidam 
aspectos discutidos em outros capítulos, estando sistematizados em torno de quatro 
ambientes relacionados à cadeia produtiva e destacados ao longo de todo o livro: 
o institucional, o competitivo, o tecnológico e o organizacional.

No capítulo 2, Pedro Ramos apresenta a história do complexo agroindustrial 
canavieiro no Brasil República, dividindo-a em três períodos: 1889 a 1930; 1930 
a 1990; e após 1990. Destaca as distintas, mas sempre presentes, ações do Estado 
junto à atividade produtiva, desde o seu controle intervencionista até o foco na 
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regulação setorial a partir da década de 1990. De acordo com Ramos, é necessário 
estar atento à consolidação do mercado de etanol no que toca à elevação da sua 
competitividade frente à gasolina. É também necessário que haja definição clara 
de quem arcará com o custo dessa consolidação em duas hipóteses: subsídios  
(ao produtor ou ao consumidor); e medidas de elevação do nível de preço da ga-
solina por meio de aumentos regulares ou da elevação da tributação. O caminho 
primeiro a seguir seria uma “incessante melhoria tecnológica nas etapas agrícola 
e industrial”, juntamente com mudanças na gestão empresarial, permitindo a 
dinamização produtiva em diversas frentes. 

O terceiro capítulo mostra a trajetória da empresa líder global na atividade 
sucroenergética, o Grupo Cosan, que exemplifica um seleto grupo de empre-
sas que crescem mesmo durante a crise. Assinado por Sebastião Neto Ribei-
ro Guedes, Ana Elisa Périco, Bruna Fabris Peres e Gesmar Rosa dos Santos, 
o texto traz a análise financeira e econômica do grupo entre 2002 e 2012.  
No período considerado, as parcerias com empresas nacionais e estrangeiras tornam 
parte das indústrias maiores, com novas formas de governança corporativa, abertura 
de capital e profissionalização da gestão: este foi o caminho adotado pela empresa líder.  
Os índices de estrutura de capital, de liquidez e de rentabilidade utilizados permitem 
compreender a consistência da trajetória do Grupo Cosan, ao mesmo tempo em 
que ilustram limites e potenciais dessa agroindústria. De acordo com os autores, 
resultados econômico-financeiros negativos não implicam, necessariamente, situ-
ação de crise; no caso destacado, tais resultados coincidem temporalmente com 
medidas de ampliação de ativos, verticalização, diversificação, inovação, ganho 
de escala e de produtividade, além de medidas de garantia de acesso à terra e de 
redução da alavancagem.

A expansão da cana-de-açúcar é objeto do capítulo 4. O estudo, elaborado 
por Ana Cláudia Sant’Anna, Gabriel Granco, Jason Bergtold, Marcellus M. Caldas, 
Tian Xia, Pedro Masi, Tyler Link e Wagner Lorenzani, objetiva analisar o perfil e 
obter a percepção dos produtores e arrendatários de terra para o cultivo da cana. 
Realizou-se pesquisa de campo entre junho e julho de 2014 em municípios de 
Goiás e Mato Grosso do Sul, na maior área de expansão recente da atividade. 
Destacam-se nos resultados as maiores preocupações com a situação financeira 
das usinas, riscos de doenças e pestes na lavoura, relação contratual com desnível 
de informação, e adesão circunstancial à atividade. Os autores registram também 
amplo domínio da indústria na relação, indicando necessidade de mais diálogo e 
clareza nesse sentido. As respostas indicam a percepção de vantagens econômicas 
para os entrevistados, quando comparam a renda da cana com a de outros cultivos. 
Impactos negativos na segurança e saúde locais chamam a atenção para a impor-
tância da produção com sustentabilidade.
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A segunda parte do livro, que se inicia no capítulo 5, de autoria de Marli  
Dias Mascarenhas Oliveira e Katia Nachiluk, aborda aspectos fundamentais da 
produção e sua associação com políticas públicas. O capítulo objetiva apresentar 
o custo médio, as mudanças e os impactos ocorridos nos diversos sistemas de pro-
dução da cana-de-açúcar de fornecedores em São Paulo – estado no qual a cana 
responde por 42,1% do valor bruto da produção agropecuária, está presente em 
79,1% dos municípios e conta com um grande número de pequenos produtores. 
Detalham-se diferentes arranjos de plantio, trato cultural e colheita, componentes 
dos custos com grande heterogeneidade nos valores, em que o maior custo superava 
em 100% o menor. São apontadas iniciativas como o Protocolo Ambiental, arranjos 
produtivos envolvendo a indústria e agricultores e políticas estaduais enquanto 
fatores impactantes no sentido de promoção da competitividade.

O capítulo 6, escrito por Gesmar Rosa dos Santos, discute as diferenças de 
produtividade no cultivo da cana no Brasil, por microrregiões de produção com 
produção significativa ou potencial. Utilizam-se dados das safras de 1990 a 2013 
e índices de rendimento agroindustrial. Evidenciam-se disparidades na produ-
tividade na grande maioria das 173 microrregiões aptas para a escala industrial. 
Estimam-se impactos do aumento no rendimento médio por área plantada entre 
75 t/ha e 150 t/ha. Considera-se que microrregiões com faixas de produtividade 
baixa – representando 27% da área colhida – necessitam de atenção especial de 
políticas públicas com vistas à dinamização da produção. Enfatiza-se a importância 
de se investir nas lavouras para dobrar a produção com a diversidade de tecnologias 
disponíveis, seja para o etanol convencional ou celulósico.

Luiz Fernando Paulillo, Selene Siqueira Soares, Cristiane Feltre, Dalton 
Siqueira Pitta Marques e Carlos Eduardo de Freitas Vian analisam, no capítulo 7, 
os principais aspectos organizacionais do encadeamento produtivo e distributivo 
do etanol combustível no Brasil. Destacam os desafios relativos às transações entre 
os agentes da cadeia produtiva, desde o modelo vigente à época do Instituto de 
Açúcar e Álcool (IAA) até a atualidade. Ao situar o debate em torno dos elos ao 
longo de toda a cadeia produtiva, com destaque para as suas dificuldades, o texto 
apresenta desafios que não se resolvem apenas com ganhos de produtividade e com 
novas e eficientes tecnologias agroindustriais. Evidencia-se toda a complexidade da 
cadeia produtiva, em que alterações nas forças e arranjos nos elos são frequentes 
e instáveis. Diante da forte concentração na distribuição, registra-se uma série 
de iniciativas das indústrias para elevar suas margens. No varejo, são analisados 
postos bandeirados e de bandeira branca. Segundo os autores, ao longo da cadeia, 
persistem pontos de confronto, como a remuneração aos fornecedores pelo bagaço  
da cana-de-açucar na geração de energia e o desequilíbrio entre a oferta industrial 
e a demanda final de etanol, levando a flutuações de preços.
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No capítulo 8, Gesmar Rosa dos Santos, Valquíria Cardoso Caldeira, Luiz 
Eduardo Dumont e Thamisis Piankowski estudam a viabilidade da produção de 
etanol em micro e pequena escala, no sistema de autoprodução. O tema esteve em 
pauta no Programa Nacional do Álcool (Proálcool), não prosperou, e foi retomado 
a partir de 2008, com leis e iniciativas em catorze estados. A micro e miniprodução 
estão autorizadas no país, embora com restrições. Utilizam-se dados da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), de produtores e fornecedores de equipamentos. 
São simuladas situações distintas de custos, produtividade e eficiência industrial, 
tendo a cana-de-açúcar como matéria-prima. Os autores apontam que a viabilidade 
de plantas de 500 l/dia a menos de 20 mil l/dia pode ser alcançada com eficiência 
industrial de 90%, a custos da cana em 2014, na faixa média da Conab, a depen-
der do preço de referência do etanol, da habilidade dos produtores, e do arranjo 
produtivo a se utilizar. Alertam para uma série de cuidados com tais iniciativas, 
inclusive a sua inviabilidade no atual sistema de transações com as distribuidoras.

O financiamento público à pesquisa e inovação na atividade sucroenergética é 
discutido no capítulo 9. Gesmar Rosa dos Santos e Magda Eva de Faria Wehrmann 
descrevem as características dos projetos apoiados nos Fundos Setoriais do Ministério 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Preliminarmente se estuda o programa de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
e o Plano de Apoio à Inovação no Setor Sucroquímico e Sucroenergético (Paiss). 
A partir dos desafios, dos temas e das linhas de pesquisa na área, são identificados 
e caracterizados 379 projetos de P&D apoiados pelo MCTI. Mesmo detectando-
-se convergência entre os temas emergentes e os projetos de P&D, consideram-se 
marcantes: a descontinuidade de financiamento; o baixo percentual de desembolso; 
o pequeno porte dos projetos; e a baixa participação de firmas. Segundos os autores, 
embora recentes, são relevantes o programa da Aneel e o Paiss.

Por último, no capítulo 10, Gesmar Rosa dos Santos, Carlos Eduardo de 
Freitas Vian, Pery Francisco Assis Shikida e Walter Belik resumem o conjunto 
de achados, percepções e proposições apresentadas nos capítulos anteriores. Este 
capítulo tem a finalidade de apontar sugestões para diretrizes de políticas públicas 
para o etanol no contexto do desenvolvimento da cadeia produtiva canavieira. 
Organiza-se em torno dos quatro ambientes mencionados anteriormente, que 
compõem subtemas ou blocos temáticos. Esses blocos de diretrizes agrupam mais 
de vinte indicações no sentido de dar à cadeia produtiva condições de realização de 
seu potencial. As sugestões assim reunidas pautam-se no desenvolvimento setorial 
com sustentabilidade econômica, social e ambiental, bem como em alguns pres-
supostos e premissas de desenvolvimento regional, aspectos caros à agroindústria 
canavieira atualmente e na sua perspectiva de futuro.

Gesmar Rosa dos Santos
Organizador


