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Resumo: 

  

As questões relacionadas ao meio ambiente ocupam diversos espaços na sociedade, trazendo a 

tona uma das conseqüências do desenvolvimento do capitalismo e sua forma específica de 

lidar com a natureza. Nesse contexto, as empresas, apesar de serem tidas como responsáveis 

pelo desenvolvimento econômico e tecno-científico da humanidade, estão perdendo 

credibilidade devido à crise ambiental mundial. Assim como o setor sucroalcooleiro 

pernambucano, historicamente marcado por exploração, tanto da natureza natural quanto 

humana, para além dos limites. O empresariado passa a traçar estratégias de gestão da crise, 

entre elas, a responsabilidade sócio ambiental empresarial. Partindo do pressuposto do 

“desenvolvimento sustentável”, onde seria possível produzir em escala crescente reduzindo 

danos ambientais, o setor investe em instrumentos de mercado visando atrair o “consumidor 

verde”, por meio de certificações e medidas compensatórias, em parceria com o terceiro setor. 

Esse caminho deixa clara a tentativa do empresariado de ditar o ritmo das mudanças e 

políticas públicas ambientais. A RSA permitirá a poucas usinas, evidenciando o caráter 

acumulativo do capitalismo, a entrada no novo mercado. A concentração de terras, 

intensificação da produção e substituição de trabalho vivo por tecnologia são conseqüências 

desse processo. A presente dissertação pretende contribuir para a formação de uma visão 

crítica acerca da RSA e da sustentabilidade da produção de derivados de cana-de-açúcar no 

Brasil e mais especificamente em Pernambuco. 

 

Palavras- chave: responsabilidade sócio ambiental; setor sucroalcooleiro; sustentabilidade. 



Abstract 

 

 

Issues related to the environment occupy different spaces in society, bringing out one of the 

consequences of capitalist development and its specific form of dealing with nature. In this 

context, business, despite of being held accountable for the economic development of 

mankind, is losing credibility because of the global environmental crisis.The same happens 

with the sugar cane industry of Pernambuco, historically marked by exploitation of both 

natural and human nature, beyond the limits. This situation drives entrepreneurs to devise 

strategies for managing the crisis,and among them, we can find the social and environmental 

corporate responsibility. Under the assumption of "sustainable development", where you 

could produce on a growing scale by reducing environmental damage, the industry invests in 

market instruments to attract the "green consumer" through certifications and countervailing 

measures, in partnership with the third sector. This makes clear the path of entrepreneurs 

trying to dictate the pace of environmental changes and public policies. Environmental 

corporate responsibility will allow a few plants, emphasizing the cumulative nature of 

capitalism, to enter to the new market. The concentration of land,the intensification of 

production and the replacement of living labor by technology are consequences of this 

process. This thesis aims to contribute to the formation of a critical view about the 

environmental corporate responsibility and the sustainability of production derived from sugar 

cane in Brazil and more specifically in Pernambuco.  

 

 

Keywords: social and environmental responsibility; sugar and ethanol sector; sustainability. 
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INTRODUÇÂO 

 

 

As questões relacionadas ao meio ambiente como o aquecimento global, a poluição 

dos rios e a produção de bicombustíveis, ocupam cada vez com maior regularidade diversos 

espaços na sociedade. É tema constante nos jornais, trabalhos acadêmicos e se faz presente 

nos comentários cotidianos, tornando a crise ambiental assunto de interesse de vários atores 

sociais. 

Em meio a esse contexto, a conscientização da fragilidade da espécie humana e sua 

dificuldade diante dos problemas ambientais mostram que a globalização, ao criar o mercado 

mundial, não criou uma cultura de preservação da espécie e do planeta, ao contrário, 

impulsionou a mundialização do capital e a devastação global do ambiente.  

O homem, por meio do intercâmbio orgânico com a natureza, utiliza os recursos desta 

para suprir as necessidades de sua existência. O modo capitalista de produção traz consigo 

uma nova forma de relação. Os recursos naturais passaram a ser utilizados com a intenção de 

geração de mais valia. O capitalista, como explica Marx em O capital “quer produzir não só 

um valor de uso, mas uma mercadoria, não só valor de uso, mas valor e não só valor, mas 

também mais-valia”.1 

 Desta forma, a Natureza passa a ser tratada como algo inerte, fragmentado, uma 

reserva ou cota destinada para o desenvolvimento econômico apoiado na ciência e tecnologia. 

O que demonstra que a crise ambiental estava inscrita no modo de produção desde suas 

origens. 

A partir daí, muitas estratégias são criadas para o gerenciamento da crise. Algumas 

passam pela economia de recursos em nome da manutenção das “gerações futuras”. Essa 

forma de pensar não questiona como a civilização contemporânea chegou neste “modelo de 

desenvolvimento”, e quais as alternativas a ele. 

Discursos políticos repetem metáforas como “crescer o bolo para depois dividi-lo”, do 

então Ministro do Planejamento do governo de Figueredo entre 1979 a 1985, Delfim Netto. 

Apesar de comprovadamente fracassado2 continua atual. Tanto que foi reeditado 

                                                           
1
 MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. O Capital. Vol. I Tomo I, cap. I a XII. Coleção os Economistas. Trad. 

Regis Barbosa e Flávio Koth. São Paulo: Ed. Nova cultural, 1988, p. 148. 
2
 Contra todas as expectativas de redução da miséria segundo dados da OMS ela só aumenta. Outro ponto é o 

desemprego, antes tido problema de alguns países subdesenvolvidos hoje se trata de desemprego estrutural, 

afetando inclusive profissionais altamente qualificados nos Países de capitalismo central. MÉSZÁROS, István. 

Para além do Capital. Trad. Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: Boitempo Editorial e Editora 

da UNICAMP, 2002. 
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recentemente3 pelo atual ministro do planejamento, Mantega, em congresso na Índia, com 

nova roupagem: “primeiro crescer, depois distribuir riqueza.”  

 Apesar de todas as provas cabais de promessas não cumpridas, a fé no 

desenvolvimento parece cada vez mais forte, como conclui Rist, “a força do discurso do 

desenvolvimento procede de sua capacidade de sedução. Em todos os sentidos do termo: 

atrair, agradar, fascinar, fazer ilusão, e também enganar, ferir a verdade, enrolar. Como não 

render-se a ideia de que se pudesse existir um método para eliminar a pobreza que aparece 

por todas as partes? Como se atrever a pensar, ao mesmo tempo, que o remédio pudera 

agravar um mal que se quer combater?”4 

 

A sustentabilidade do setor sucroalcooleiro em questão 

 

O “Desenvolvimento Sustentável”, termo que figura como saída apontada por vários 

atores sociais, entre eles os empresários do agronegócio brasileiro, cria a possibilidade de se 

continuar o crescimento econômico agora de uma forma “ecologicamente viável”. Trata-se de 

uma resposta de classe, devido à perda gradativa de credibilidade de suas atividades, que 

apesar de tidas como grandes responsáveis pelo crescimento econômico e desenvolvimento 

tecno-científico da humanidade, na contemporaneidade, ganham status de principais 

responsáveis frente à crise ambiental. 

Já não é cabível considerar a natureza apenas como recursos naturais, pois se limitam 

a quantidades mesuráveis de matéria e energia. O texto parte do pressuposto que não é 

possível separar a sociedade de seu meio ambiente. As escolhas e caminhos da questão 

ambiental são culturais e históricas e o homem será considerado, nesta pesquisa, como parte 

da natureza.  

 A questão do local do homem no mundo natural enfrenta grandes debates. John 

Passmore, por exemplo, ao definir natureza, depois de concluir que a ambigüidade do termo é 

indiscutível afirma que: “para os meus objetivos específicos é o bastante dizer que usarei a 

palavra natureza em um dos seus sentidos mais restritos: apenas incluindo aquilo que, 

                                                           
3
 Janeiro de 2006. 

4
 RIST, Gilbert. El desarrollo, historia de una creencia occidental. Traducción de Adolfo Fernandez Marugán. 

Madrid : Presses de La fundation nationale des Sciences politiques, 2002, p. 13. 
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deixando de lado o sobrenatural, designa o que não é humano, nem por si próprio, nem nas 

suas origens”.5 

 Incluir o homem na natureza além de uma escolha ideológica, responde melhor aos 

documentos analisados onde figura constantemente a “esfera social” da sustentabilidade. 

Como conclui Manuel Correia de Andrade, “ao se desenvolver uma análise geossocial, 

tomando como ponto de partida o conhecimento do sistema produtivo, tem-se que levar em 

conta a interação homem- natureza, não para tomar uma posição ambientalista, mas para 

afirmar que o homem como ser vivo, como animal, é parte da natureza e seu destino está a 

ela ligado”.6 

A escolha parte da ampliação do tema. As “partes” da natureza serão citadas sobre os 

títulos de natureza natural, aquela definida por Passmore, e natureza humana, quando que se 

tratar do homem e do trabalho, para a melhor compreensão da totalidade do tema. 

 No segundo capítulo será tratada a exploração da natureza pelo setor para além de 

seus limites. Questões como a sustentabilidade da monocultura, uso intenso dos recursos 

hídricos e poluição do ar procuram questionar a possibilidade de sustentabilidade desse setor 

tão representativo do estado de Pernambuco. Na segunda parte será discutida as 

especificidades do trabalho no setor, entre eles o do cortador de cana, considerada uma das 

piores formas de trabalho na contemporaneidade.7 

 

Associação Estado, Setor Sucroalcooleiro e Terceiro Setor 

 

A intervenção estatal está presente em vários momentos da história do setor 

sucroalcooleiro brasileiro. Segundo Manuel Correia de Andrade, já em 1870, durante o Brasil 

império, o Estado tinha função de garantir os juros dos plantadores8. Na contemporaneidade, 

com a visibilidade que o etanol ganha de combustível “sustentável”, a operação Etanol 

demonstra como é íntima essa relação. Os usineiros contam com ninguém menos do que o 

atual presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva como garoto propaganda do bio 

combustível brasileiro. 

                                                           
5
 PASSMORE, John. Nature and Conduct, Royal Institute of Philosophy Lectures, Vol. VIII, 1973-74, London, 

McMillan, 1975, p. 251-264. Tradução de Christine Rufino Dabat, revisão de Edvânia Torres Aguiar Gomes 

com autorização do Royal Institute os Philosophy Lectures, 1995. 
6
 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1994, p. 50. 
7
 Entre eles a OIT, Ministério Público e Ministério do Trabalho e Emprego. 

8
 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit. 
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 O que não é de se estranhar, já que o Estado moderno é a única estrutura que pode 

exercer controles abrangentes que permitem ao capital sua expansão. “O capital chegou à 

dominância no reino da produção material paralelamente ao desenvolvimento das práticas 

políticas totalizadoras que dão forma ao estado moderno”.9  

 O financiamento público histórico do setor; as interferências nas políticas ambientais, 

como o zoneamento agro ecológico da cana-de-açúcar, entre outros; também serão tratadas ao 

longo do primeiro capítulo.  

O padrão emergente de intervenção social10 com a presença freqüente de ONGs,11 

fundações, Oscips,12 entre outros organismos do terceiro setor, fazem parte de um novo 

padrão de gestão estatal “por outros caminhos”.  Apoiado na sociedade civil, políticas de 

consenso e parceiras, o gerenciamento pelo terceiro setor permite aos projetos de RSA do 

setor sucroalcooleiro, entre outras vantagens, a recuperação do capital investido no 

reflorestamento e programas sociais. Assunto que será tratado no primeiro capítulo da 

presente dissertação sob o título de: Relação Estado, empresas e terceiro setor no setor 

sucroalcooleiro. 

 

Responsabilidade Sócio Ambiental Empresarial: uma saída? 

 

Nesse contexto surge a Responsabilidade Sócio Ambiental Empresarial (RSA). Uma 

proposta onde seria possível conciliar o desenvolvimento,13 com a preservação do meio 

ambiente por meio de responsabilização e porque não dizer, gestão da natureza. A RSA parte 

do pressuposto que as empresas devem ditar os ritmos das mudanças sociais e ambientais, 

bem como se fazer presente na elaboração das políticas públicas, instituindo-se um novo 

sistema de intervenção social por meio da apropriação da idéia de sustentabilidade. 

 A RSA é fruto da incorporação de elementos, ora recriados, ora apropriados, que se 

apresentam como faces da mesma moeda, em vários setores, entre eles no agronegócio, 

marcado pelo antigo modelo de plantação,14 baseado na produção para o mercado externo, 

                                                           
9
 MÉSZÁROS, István. Para além do Capital. Trad. Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: 

Boitempo Editorial e Editora da UNICAMP, 2002, p. 106. 
10

 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção. São Paulo: 

Cortez, 2003. 
11

 Organizações não governamentais. 
12

 Organização da sociedade civil de interesse público. 
13

 No sentido de crescimento econômico. 
14

 MINTZ, Sidney W. Dulzura e poder: el lugar Del azúcar en le historia moderna. Traducción de Laura Moles 

Fanjul. México: Pagea editores, 1985. 
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monocultura, grandes propriedades, incentivos estatais. Agora conta com novos aparatos 

tecnológicos, financeiros, mercantis e político ideológicos.  

 Modelo que, longe de solucionar os crescentes problemas sociais aumenta as 

desigualdades e os amplia beneficiando uma pequena parte da população, demonstrado toda a 

contradição do discurso do Desenvolvimento Sustentável aliado ao da RSA. A ideologia que 

esse discurso carrega, bem como os caminhos e descaminhos dessa estratégia empresarial, 

suas origens, mecanismos e contradições serão discutidos no terceiro capítulo da presente 

dissertação. 

  

Pesquisa de campo e referencial teórico  

 

 A centralidade da luta de classes por meio da ideologia da responsabilidade sócio 

ambiental, do trabalho, bem como a questão da apropriação tanto da natureza humana ou não 

pelo capital e suas novas formas de (re) estruturação permitiu recorrer aos estudos acerca do 

capitalismo e sua forma específica de lidar com a natureza humana ou não. Representado 

pelos autores Istvan Mészáros, Guilhermo Foladori e Carlos Montaño entre outros tratados ao 

longo do texto. 

Apesar de alguns autores e ambientalistas afirmarem que não é possível estender a 

filosofia de Marx à questão ambiental concordamos com Alfred Schmidt quando conclui no 

livro The Concepto of Nature in Marx, que apesar de sua obra não ter muitas referências a 

natureza “em si”, ele parte dela como “a primeira fonte de todos os meios e objetos de 

trabalho”,15 além de sua concepção de natureza ter caráter sócio-histórico relacionado ao 

trabalho. 

Mészáros afirma que não se pode separar a questão ambiental da forma específica 

como o capitalismo se apropria da natureza humana ou não, bem como a relação entre Estado 

e Capital. Foladori traz Marx em um dos temas mais tratados pelo autor, a relação com a terra 

como “sua oficina, meio de trabalho e meio de subsistência do sujeito” “por maiores que 

sejam os obstáculos que a terra possa opor aos que a trabalham e dela realmente se 

apropriam não é difícil estabelecer uma relação com ela, enquanto natureza inorgânica do 

indivíduo vivo, como sua oficina”.16 John Bellamy Foster traz vários momentos da obra de 

                                                           
15

 MARX, Karl. O Capital. Vol. I Tomo I, cap. I a XII. Coleção os Economistas. Trad. Regis Barbosa e Flávio 

Koth. São Paulo: Ed. Nova cultural, 1988. 
16

 MARX, Karl. Formações Econômicas pré-capitalistas. Tradução de João Maia. 5. ed. Rio de janeiro: Paz e 

Terra, 1975. 
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Marx onde está presente a preocupação com a industrialização crescente na Europa no século 

XIX e impactos ambientais. 

Quanto aos autores de RSA, foram privilegiados os mais citados nas obras que tratam 

do tema escolhidos para a disciplina RSA e meio ambiente oferecida por dois departamentos 

da Universidade Federal de Pernambuco, o de Serviço Social e de Administração de 

Empresas. Entre eles: Francisco P. de Melo Neto & César Froes, que tratam da 

conceitualização e história do tema; Fátima Portilho, estuda a sustentabilidade e sua relação 

com o consumo e Hanzel Henderson,referência em “modelos de gestão sustentáveis”.  

Para essa empreitada se fez necessário um exercício de interdisciplinaridade; 

imprescindível a leitura de autores de várias áreas de conhecimento além de conexões entre os 

textos para tratar melhor o tema além das entrevistas. A pesquisa de campo, que colaborou 

para o entendimento da ideologia do discurso da RSA, foi realizada em três etapas. A primeira 

entrevistas no Sindaçúcar PE, a segunda, visita de campo a Usina Trapice e entrevista com 

técnicos agrícolas e gestores da usina, e a terceira visita a Usina Cruangi e entrevista com 

técnicos agrícolas e proprietários. 

Para a análise dos documentos fornecidos tanto pelas usinas quanto pelo sindicato 

patronal de Pernambuco e outros órgãos representativos do setor nacional, além de relatos 

durante o trabalho de campo, foram usados elementos da análise de discurso. Por se acreditar 

que em cada discurso está embutida uma ideologia e logo a concepção de uma classe. 

A usina Cruangi foi escolhida por ser a maior usina da mata norte, com maior número 

de trabalhadores na época da safra e com grandes problemas na gestão ambiental. A usina 

figura como a com maior número de trabalhadores libertos em condições análogas a 

escravidão do Estado, além de alvo de críticas de ambientalistas pelo reflorestamento com 

espécie exótica o neem.17 A usina é referência em tecnologia agrícola no estado por meio de 

uma empresa criada com intuito de produzir máquinas agrícolas, como colhetedeiras e 

carregadeiras para terrenos em declive, a Implanor. 

 Já a Trapiche, localizada no município de Sirinhaem, é modelo nacional de gestão 

ambiental. Única no estado a fabricar açúcar sem enxofre e cumprir uma série de exigências 

de grandes clientes coorporativos, tem nesse mercado seu principal foco, além das 

exportações de açúcar e álcool anidro. Citada pelo Sindaçúcar e premiada diversas vezes por 

                                                           
17

 Neem, que tem como nome científico Azadirachta indica é o nome de uma árvore da família Meliaceae. 

Espécie de origem indiana. São arvores de grande porte que podem chegar até 30 metros de altura. Entre várias 

funções, é amplamente utilizada na índia para controle de pragas e insetos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_%28biologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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ONG´s nacionais e internacionais18 pelos modelos de reflorestamento tem uma série de 

projetos conservacionistas que vão desde a proteção da fauna local ao modelo de 

reflorestamento. A usina conta com maior número de projetos de RSA entre as usinas de 

Pernambuco. 

Atualmente enfrenta alguns processos contra pescadores e moradores das ilhas de um 

de seus rios, o Sirinhaém. Além de ser autuada recentemente pelo derramamento de efluentes 

no rio. A usina também é alvo de grandes conflitos por causa de um processo movido pela 

população que lá habitava para transformá-la uma grande área dentro da usina, próxima ao 

rio, em reserva extrativista, a RESEX Sirinhaém. 

Na conclusão do presente trabalho serão tratadas as limitações da RSA, seus 

mecanismos como as certificações ambientais e a sua característica intrínseca a de uma nova 

forma de concorrência sob o disfarce de “consumo verde”. 

 A presente dissertação procura contribuir para uma visão crítica da RSA e suas 

estratégias, articulação com Estado e terceiro setor. Procura explicitar a realidade como ela 

está posta para assim se questionar se a RSA é realmente um caminho para o fim da 

dilapidação da natureza ou um descaminho, pois permite a destruição por meio de um 

discurso de responsabilização e mecanismos legais. Além de atualizar as particularidades da 

exploração da natureza para além dos limites pelo setor sucroalcooleiro.  

 

                                                           
18

 Entre elas, Conservation Internacional,Amane, IPEA. 



 

 

 

 

Capítulo I: 

 
Relação Estado, empresas e terceiro 

setor no setor sucroalcooleiro 
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1. Análise da relação histórica Estado e setor sucroalcooleiro 

 

O setor sucroalcooleiro brasileiro é um dos mais competitivos do mundo, segundo o 

Sindaçúcar PE, o custo de produção do açúcar no estado de Pernambuco é o segundo mais 

baixo de todos os Países produtores. Isso se dá pelos altos níveis de produtividade, aplicação 

intensiva de tecnologia, exploração da mão de obra, uso de agrotóxicos, entre outros, além de 

forte incentivo estatal. 

Ora comprando diretamente o excedente de cada indústria, ora com incentivos fiscais, 

as políticas públicas apontam para favorecimento do setor. O que não é de se estranhar, “a 

formação do Estado moderno é uma exigência absoluta para assegurar e proteger 

permanentemente a produtividade do sistema. O capital chegou a dominância no reino da 

produção material paralelamente ao desenvolvimento das práticas totalizadoras que dão 

forma ao estado moderno”.19 Assim o Estado e o Capital caminham juntos e um depende do 

outro para crescer e desenvolver. 

Outra finalidade do Estado é a garantia de direito a propriedade e a herança. “Ele [o 

Estado] é necessário para evitar as repetidas perturbações que surgiriam na ausência de uma 

transmissão da propriedade compulsoriamente regulamentada – isto é: legalmente 

prejulgada e santificada – de uma geração às próximas, perpetuando também a alienação do 

controle pelos produtores”.20 

O potencial de crescimento da lavoura açucareira exemplifica a tendência natural 

expansiva do capital e a busca pela colonização de novas terras. Entre 1972 e 1987, o Brasil 

ampliou a fronteira agrícola em 40 milhões de hectares. Além de mercados externos 

favoráveis a produção de produtos tropicais, “a destruição da floresta vem sendo feita não 

apenas com indiferença, mas até com subsídios fornecidos pelo governo federal”.21 

No caso brasileiro, esse avanço até zonas de fronteira agrícola deveu-se não somente ao aumento de 

preço dos produtos agrícolas no período de 1972-1974, ou da carne, desde os anos 60, mas também aos 

importantes projetos impulsionados pelo governo. Com três imensos projetos
22

 que praticamente 

marcaram o perímetro da Amazônia brasileira e um ramal de estradas interiores transamazônicas, teriam 

sido postos ao alcance dos investidores os últimos rincões do País.
23

  

 

                                                           
19

 MÉSZÁROS, István. Para além do Capital. Trad. Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: 

Boitempo Editorial e Editora da UNICAMP, 2002, p. 106. 
20

 Idem, p. 109. 
21

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1994, p. 33. 
22

 Formam eles: Calha Norte, Grande Carajás e o Pólo Nordeste, todos conectados pelas redes de estradas da 

transamazônica. 
23

 FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Unicamp, 2001, p. 186. 
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A questão da expansão da fronteira agrícola, especificamente da lavoura de cana-de-

açúcar e suas conseqüências ambientais, serão tratadas no segundo capítulo da presente 

dissertação. 

Em 17 de Setembro de 2009 foi aprovado o zoneamento agro ecológico da cana-de-

açúcar. O zoneamento proíbe o plantio e a instalação de usinas em qualquer área da 

Amazônia, pantanal, da bacia do alto Paraguai ou em vegetação nativa de outros biomas.24 

Aparentemente essa medida parece não agradar os empresários do setor. O que não é verdade, 

já que é um dos passos necessários para que o etanol se torne uma commodity. 

O zoneamento também não garante que novas áreas não serão ocupadas pela cultura. 

Hoje, segundo dados da agroindústria são 8,89 milhões de hectares, menos de 1 % da área 

nacional é ocupada pela lavoura de cana-de-açúcar.25 O zoneamento prevê a possibilidade de 

cultivo em 64 milhões de hectares, o que equivale a 7,5% do território nacional, ou seja, um 

aumento de mais de oito vezes da área da lavoura.  

 Na esfera do poder fica obvia a ligação do Estado com o setor. Uma das provas são os 

ocupantes de cargos públicos, como ocorre nos altos cargos de chefia da Agência Nacional de 

Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP composta de (ex-)empresários do setor. 

Conclui Mészáros, “ainda mais reveladora é a ascensão meteórica dos representantes 

autodesignados das grandes empresas e dos grupos financeiros aos mais elevados postos 

políticos do executivo”.26 

É notório que nas Plantações27 existe um sistema político-legal que pode ser usado 

para apoiá-las de três principais formas. Primeiramente com a intenção de fornecer ou facilitar 

o acesso aos principais fatores de produção, as grandes áreas de terras e a força de trabalho 

exigida. Em segundo lugar, fornecer a base legal e política na qual as plantações possam 

florescer e se manter. Assim se pode estabelecer tarifas, aumentar ou reduzir impostos, abrir 

créditos, estabelecer preços, e outras formas de manipular as relações econômicas. A terceira, 

e segundo o autor, mais importante função, é a de fornecer meios que permitam reforçar a 

transferência de excedentes dos produtores aos proprietários.28 

                                                           
24

 Fonte: www.agenciabrasil.gov.br;   http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao 

/DEC%206.9612009?OpenDocument&AutoFramed e http://www.canaldacana.com.br/novo/view/noticias/?act= 

listar&pag=27&noticia_id=133. 
25

 Fonte: www.datagro.com.br. 
26

 MÉSZÁROS, István. Para além do Capital. Op. Cit., p. 1001. 
27

 Usaremos aqui o termo traduzido do original “plantation” criado pelo professor Sidney Mintz para tratar do 

modo de produção de produtos tropicais como tabaco, café e açúcar, baseado no cultivo em grandes extensões de 

terra, na monocultura, com mão de obra intensa e direcionado ao mercado externo. 
28

 MINTZ, Sidney W. O Poder amargo do açúcar. Produtores escravizados, consumidores proletarizados. 

Organização e tradução Christine Rufino Dabat. Recife: EDUFPE, 2003. 

http://www.agenciabrasil.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao
http://www.canaldacana.com.br/novo/view/noticias/?act
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Ao longo da história é possível perceber que as estratégias de parceria entre Estado e 

empresas, além de modernizar e ampliar a produção de derivados de cana-de-açúcar levou a 

exploração da natureza humana e natural para além dos limites.  

E toda a devastação é feita com incentivos governamentais, 

fornecidos em nome do desenvolvimento e do fortalecimento do 

sistema capitalista, chegando ao ponto de os débitos não pagos dos 

empresários serem pagos pelo Banco do Brasil, como ocorreu em 

Junho de 1991- um valor de mais de 85 milhões de dólares, dívidas 

dos usineiros alagoanos pagas em Londres pelo Banco do Brasil. Em 

Pernambuco, uma dezena de usinas também obtiveram, nos fins dos 

anos 80, um empréstimo no exterior, em dólares, que teve de ser 

pago pelo Bandepe (Banco do Estado de Pernambuco), que ainda 

tenta reaver o débito dos seus avalizados. Os usineiros e 

proprietários de destilarias do sudeste também têm dívidas 

astronômicas avalizadas por bancos oficiais.
29

 

 

O apoio estatal está presente em vários momentos, e de várias formas, o que leva a 

sérios questionamentos quanto a sustentabilidade financeira do setor. A partir das próximas 

páginas veremos como se deu a relação no caso brasileiro. 

 

1.1 Da década de 1930 à extinção do IAA 

 

Desde o início da formação do Estado brasileiro, até os dias atuais, o Estado adianta as 

mudanças na economia em direção ao favorecimento das empresas, como afirmou Celso 

Furtado na obra O mito do desenvolvimento econômico de 1974, “a característica mais 

significante do modelo brasileiro é a sua tendência estrutural para excluir a massa da 

população dos benefícios da acumulação e do progresso técnico”.30  

No caso da agroindústria canavieira Manuel Correia de Andrade divide o que ele 

denomina de “processo usineiro”31 em quatro períodos: 

 O primeiro iniciado a partir de 1870 com incentivos e garantias de juros dados pelo 

governo imperial e a criação dos engenhos centrais.32 

                                                           
29

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 43. 
30

 FURTADO, Celso. O mito do Desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974, p. 109. 
31

 O período usineiro, segundo Manuel Correia de Andrade, surgiu quando foi montada uma quantidade 

expressiva de pequenas e médias fábricas no campo, com objetivo de produzir açúcar e destilarias de álcool. “Os 

bangüês foram gradativamente desmontados e anexados as usinas. Desapareceriam, desse modo, os engenhos 

de açúcar”. ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira 

e seu impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 20. 
32

 O primeiro engenho central começou a operar em 1877 e tinha como objetivo uma intervenção tecnológica e 

social na produção de açúcar brasileiro que não tinha qualidade para competir com os demais produtores do 

mercado mundial. “Tecnológica substituindo os velhos bangüês por fábricas modernas que produzissem açúcar 

cristal ou demerara, com melhor apresentação que o açúcar mascavo e capacitado a concorrer com o açúcar 

das Antilhas e da Insulíndia; social, procurando separar a atividade agrícola da industrial, limitando-se a 
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 O segundo teria sido iniciado com a racionalização da intervenção estatal no setor 

com a criação do Instituto do Açúcar e Álcool, o IAA e terminado com o fim da 

segunda guerra mundial. 

 O terceiro período ocorreu entre o início dos anos 50 até os anos 70, quando a 

política de cotas do IAA desmoronou em razão da pressão dos produtores 

paulistas. 

 Enfim, o quarto período caracterizado pela intervenção estatal na busca da 

modernização, aceleração e concentração visando o aumento da produção de 

açúcar e álcool no Brasil, que teria iniciado nos anos 70. 

 

Acrescentamos a esses períodos a chamada “Operação Etanol” onde a produção e 

exportação de álcool anidro e hidratado passou a ganhar visibilidade devido ao aquecimento 

global e a necessidade de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa, com 

incentivo mundial para a produção dos biocombustíveis. Momento atual vivido pelo setor que 

passou a ter uma política específica de Estado. Entre as intervenções estatais destaca-se a 

criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, o IAA em 1933, os programas de modernização 

do setor, entre eles o de melhoramento genético, o Planalsucar de 1971, o Programa Nacional 

do álcool, o Proálcool 1975 e na “Operação Etanol” atual projeto do setor. 

O Instituto do Açúcar e Álcool, o IAA foi criado com objetivos claros de controle e 

modernização do setor sucroalcooleiro. O IAA se tornou um dos grandes responsáveis pela 

concentração de terras e de renda do setor. Apesar da intervenção estatal no setor ser anterior, 

segundo Szmrecsányi33 a criação do instituto inicia uma fase de planejamento governamental 

e sistematizado organizado na agroindústria canavieira do Brasil. 

De acordo com LIMA34 os dois aspectos centrais da política açucareira deste período 

foram o sistema de defesa dos preços e de quotas de produção com base na média da 

produção dos cinco anos anteriores. “Com isso, o governo tentava limitar a produção por 

                                                                                                                                                                                     
industrializar a cana vendida por fornecedores, antigos banguezeiros que abriam mão de sua atividade 

industrial”. ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira 

e seu impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 37. Ainda era característica dos engenhos centrais a proibição de 

uso de mão de obra escrava. Funcionaram até o fim da Primeira República quando foram substituídos por 

numerosas usinas. 
33

 SZMRECSÁNYI, Tamás. O planejamento da agroindústria canavieira do Brasil: 1930-1975. São Paulo: 

HUCITEC-UNICAMP, 1979. 
34

 LIMA, A. A. A agroindústria canavieira alagoana: da criação do IAA a desregulamentação na década de 

1990. Dissertação de Mestrado (Universidade estadual de Campinas - Instituto de economia). Campinas: 2001. 
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estado e por usina, proibindo a instalação de novas usinas e engenhos”.35 O IAA também era 

responsável pelas exportações e manutenção do mercado interno. De acordo com Joaquim 

Correia de Andrade, comprou por vários anos a produção excedente, para a criação de estoque 

regulador de açúcar, assim, por meio desse instrumento de mercado, fazia com que o preço 

interno do produto ficasse estável.36 

Fica evidente aqui outra função do Estado moderno, “o Estado deve também assumir a 

importante função comprador/ consumidor direto em escala sempre crescente”.37 O instituto 

também subsidiava as exportações por meio do financiamento público já que o custo 

produtivo não tornava o preço competitivo frente a outros mercados, como o cubano, no 

mercado livre mundial.  

O álcool combustível veio, repetidamente, para dar destino às safras onde houve 

superprodução, já que a de produção cachaça não era bem vista socialmente. “Ele procurou 

também desviar parte da produção de cana para o desenvolvimento de uma indústria 

alcooleira mais moderna, instalando destilarias de propriedade do IAA, em Pernambuco, 

Alagoas e Rio de Janeiro”.38 

Historicamente a produção excedente tem na produção de combustíveis uma das 

saídas, comprovando que o problema para a epidemia de fome mundial não está na baixa 

produção e produtividade da terra. “A produção de mercadorias está repleta de exemplos de 

queima, aterro, lançamento ao mar, alimentação de gado com comida humana ou utilização 

como combustível de alimentos e produtos que, por seu baixo preço, não conseguem ser 

comercializados”.39 

O estoque regulador aumentava a cada safra o que fazia com que o IAA traçasse metas 

para redução da produção e limitação do tempo de moagem. A safra de 1965/1966, umas das 

piores do setor, teve orientação estatal para a diminuição da produção. A saída para a super 

produção seria alcançada com base nesses dois instrumentos: o estímulo à produção de álcool 

em larga escala e o estabelecimento e manutenção de um rigoroso sistema de quotas de 

produção de cana e de açúcar. A isto se associava uma administração de preços garantidores 

da sustentabilidade financeira do setor. 

                                                           
35

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 39. 
36

 ANDRADE NETO, J. C. X. A evolução da agroindústria açucareira de Alagoas a partir da década de 50: 

modernização e proletarização do trabalhador rural. Dissertação de Mestrado (UFPE/CFCH/DCG). Recife, 1984. 
37

 MÉSZÁROS, István. Para além do Capital. Op. Cit., p. 110. 
38

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 39. 
39

 FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Op. Cit., p. 169. Grifo da autora. 
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 Segundo CARLI,40 até 1930 Pernambuco liderava a produção regional e nacional de 

açúcar o que permitia ao Estado articulações e ações políticas para controlar o IAA. Neste 

sentido vale destacar a atuação de forças políticas ligadas às oligarquias açucareiras com 

intuito de comandar o IAA. De acordo com a tabela 1, em um período de 36 anos, 14 dentre 

os 18 presidentes do instituto, eram procedentes de Estados nordestinos com destaque para 

Pernambuco. 

TABELA I:  

PRESIDENTES DO IAA, PERÍODO E ESTADO DE ORIGEM DE 1933 A 196941 

 

Presidente  Período  Estado  

Leonardo Truda  03/1933 a 05/1937  Rio Grande do Sul  

Barbosa Lima Sobrinho  05/1938 a 03/1946  Pernambuco  

Esperidião Lopes Farias Jr.  04/1946 a 05/1948  Alagoas  

Edgard de Góes Monteiro  05/1948 a 01/1950  Alagoas  

Manoel Neto Carneiro Campelo Jr.  02 a 09/1950  Pernambuco   

Fernando Pessoa de Queiroz  09/1950 a 02/1951  Pernambuco  

Silvio Bastos Tavares  02 a 09/1951  Rio de Janeiro  

Gileno Dé Carli  12/1951 a 08/1954  Pernambuco  

Carlos de Lima Cavalcanti  11/1954 a 12 1955  Pernambuco  

Amaro Gomes Pedrosa  12/1955 a 08/1956  Pernambuco  

Manoel Gomes Maranhão  01/1957 a 02/1961  Pernambuco  

Leandro Maynard Maciel  02 a 09/1961  Sergipe  

Edmundo Pena Barbosa da Silva  10/1961 a 09/1962  Rio de Janeiro  

Manoel Gomes Maranhão  09/1962 a 01/1964  Pernambuco  

Paulo Frederico do Rego Maciel  05/1964 a 06/1966  Pernambuco  

José Maria Nogueira  06/1966 a 04/1967  Espírito Santo  

Antônio Evaldo Inojosa de Andrade  04/1967 a 06/1968  Alagoas  

Francisco Elias da Rosa Oiticica  06/1968 a 12/1969  Alagoas  

   

   

A década de 1950 foi marcada por uma significativa expansão da agroindústria 

canavieira nacional como também, pela consolidação da transferência da hegemonia 

produtiva da região Norte/Nordeste para a região Centro/Sul. Segundo ANDRADE a partir 

dessa década São Paulo tornou-se o maior produtor nacional, onde se encontra atualmente. 

“Daí em diante a indústria sucroalcooleira nordestina passou a se manter graças aos 

subsídios e o apoio que recebia do IAA”.42 

                                                           
40

 CÁRLI, G. de. Açúcar Amargo. Recife: Cia Editora de Pernambuco, 1982. 
41

 Oliveira apud LIMA, A. A. A agroindústria canavieira alagoana: da criação do IAA a desregulamentação 

na década de 1990. Dissertação de Mestrado (Universidade estadual de Campinas - Instituto de economia). 

Campinas: 2001. 
42

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 109. 
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O aumento significativo da produção se deu, entre outros fatores pela eclosão da 

revolução cubana em Janeiro de 1959, e o conseqüente rompimento das relações diplomáticas 

e comerciais entre os Estados Unidos da América e Cuba. O Brasil então passou a ter acesso 

substancial a este mercado de preços protegidos e normalmente mais altos do que os do 

mercado livre mundial. A expansão se deu por meio de um programa governamental de longo 

prazo, o plano de expansão da indústria canavieira, iniciado nos meados da década de 1960.43 

Logo a necessidade de expansão da lavoura e aumento da produção açucareira e 

alcooleira no Nordeste se tornou urgente. As terras de tabuleiros,44 até então consideradas 

inadequadas para a lavoura de cana-de-açúcar, foram, gradativamente, incorporadas. Segundo 

dados do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAN, os tabuleiros apresentavam 

baixa fertilidade e conservavam até então, sua cobertura vegetal nativa: no manto arenoso 

denso a vegetação era menos presente, com árvores de pequeno porte; e, no manto arenoso 

menos denso, uma vegetação primitiva caracterizada por árvores de grande porte.  

“Antes da cana, os tabuleiros eram ocupados pela pecuária extensiva e por sítios de 

pequenos proprietários e arrendatários que cultivavam mandioca, inhame, fruteiras, etc...”.45 

A incorporação dessas áreas por canaviais apresentava vantagens como facilidade de 

mecanização e dispensa de técnicas como drenagem e curvas de nível, barateando a produção, 

apesar da intensa adubação e irrigação. 

A cana produzida nos tabuleiros, apesar de apresentar produtividade agrícola em torno 

de 60 a 70 t/ha, tinha compensação na alta produtividade industrial, já a cana, nas áreas de 

várzea, tinham produtividade agrícola superior a 100 t/ha, mas baixa produtividade industrial 

pelo fato de serem altamente hidratadas. A maior expansão da lavoura canavieira pelos 

tabuleiros ocorreu durante o Proálcool a partir de 1975. 

A expansão da fronteira agrícola, como era de se esperar, trouxe grande impacto 

ambiental. Entre outros danos, o desequilíbrio ecológico em função da rápida destruição do 

que restava da Mata Atlântica naquela parte do Nordeste e do lançamento de efluentes, ricos 

                                                           
43

 SZMRECSÁNYI, Támas & MOREIRA, Eduardo P. “O desenvolvimento da Agroindústria Canavieira do 

Brasil desde a Segunda Guerra Mundial”. In: Estudos Avançados. vol. 5 n°11 São Paulo 1991 ISBN: 0103-

4014. 
44

 Os tabuleiros terciários, paralelos a costa, se estendem desde o Rio Grande do Norte até Sergipe, e são menos 

presentes em Pernambuco. O que tornou possível até meados do século XX os canaviais terem maior expansão 

em Pernambuco do que nos outros estados do Nordeste.  
45

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit., p. 110. 
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em resíduos industriais, nos rios e lagoas da região, provocando poluição das águas e 

mortandade da fauna ictiológica.46 

Na década de 1960 foram elaborados diversos fundos e programas de financiamento 

com o objetivo de aumentar a produtividade do setor sucroalcooleiro. Os programas visavam 

a expansão da lavoura de cana-de-açúcar para áreas íngremes mais interioranas, provocando 

os mais variados impactos ambientais como a destruição de florestas, erosão dos solos e 

desequilíbrio ecológico de rios e riachos.47 

De acordo com LIMA, a partir de 1960, foram criados três fundos de incentivo estatal 

a indústria canavieira, são eles: 

 Fundo de Recuperação da Agroindústria Canavieira de 1961: tinha como foco as 

exportações de açúcar. Buscava também a ampliação da produção brasileira. “Para 

isso, criou condições especiais de empréstimos, com juros de 6% ao ano, carência de 

dois anos e prazo de 15 anos para pagamento”.48 

 Fundo de Racionalização da Agroindústria Canavieira do Nordeste de 1963: apostava 

na redução de custo da produção por meio da modernização do setor. 

 Fundo Especial de Exportação de 1965: buscava a sustentação dos preços do açúcar 

brasileiro no mercado internacional dividindo os produtores nacionais e suas áreas de 

atuação frente às exportações e o mercado interno, por meio de metas. Dispunha sobre 

a manutenção de estoque regulador para evitar o desequilíbrio do mercado interno e 

uma série de outras atribuições. 

 

O incentivo estatal na época também se deu por meio de planos e projetos, entre eles: 

 

 Plano de Expansão da Indústria Açucareira Nacional de 1965: “estava voltado à 

ampliação do limite global de produção das usinas brasileiras, e seu objetivo era 

atingir uma produção de 100 milhões de sacos até a safra de 1970/71, sendo 80 
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milhões destinados ao mercado interno e 20 milhões para exportações e para a 

formação de um estoque regulador de transferência”.49 

 Programa de Racionalização da Agroindústria Canavieira de 1971: tinha como 

objetivo aumentar a produtividade por meio de economia de escala, ou seja, incentivos 

a fusões, incorporações e realocações.  

 

Os programas foram bem sucedidos no que diz respeito a expansão da atividade e 

concentração no setor, apesar de não conseguiram alcançar os objetivos pretendidos quanto ao 

aumento da produtividade agrícola, o que foi alcançado mais tarde pelo Planalsucar. 

O programa nacional de melhoramentos da cana-de-açúcar, o Planalsucar, criado em 

1971, teve como objetivo principal a criação de novas variedades de cana além de herbicidas 

e controle biológico de pragas.  

Com isso ele [o Estado] estimulou, por meio de estações experimentais a introdução de novas 

variedades de cana e o desenvolvimento de uma política de combate às pragas, e também pressionou no 

sentido de que houvesse uma redistribuição geográfica das usinas e a incorporação ou fusão das usinas 

de pequeno e médio porte, para transformá-las em fábricas de grande porte.
50

  

 

O programa contribuiu expressivamente para a maior concentração de terra e renda 

nas mãos das grandes famílias produtoras de açúcar e álcool. O Planalsucar foi um dos três 

programas que tinham como objetivo a modernização do setor entre 1969 e 1974. O que tinha 

objetivos a longo prazo e só veio produzir seus primeiros resultados51 no início da década de 

1980.  

O Programa de Racionalização da Indústria Açucareira e o Programa de Apoio á 

Indústria Açucareira respondiam aos interesses imediatos dos usineiros na época, pois “de 

acordo com eles [usineiros] a elevação da produtividade do setor iria ser rapidamente 

alcançada através da obtenção de economias de escala”.52 

Na prática, o programa, fruto da ditadura e de seu caráter desenvolvimentista, foi 

responsável pela extinção dos pequenos produtores, de outras culturas nas áreas de plantio de 

cana e pela maior proletarização do trabalhador rural.  “Era o tempo da denominada 

„revolução verde‟, onde o importante era aumentar a produção e a produtividade, sem 
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procurar levar em conta os custos sociais desse processo, que fica bem claro na solidificação 

do latifúndio”.53 

Segundo Foladori, “a moderna agricultura capitalista do pós-guerra pretendeu 

solucionar com pesticidas, herbicidas e fungicidas a fragilidade da monocultura. Em lugar 

disso, fortaleceu algumas das pragas e criou uma poluição altamente tóxica para o ser 

humano”.54 

Por esse caminho, o Planalsucar criou sérios problemas à natureza natural com 

aumento significativo de adubos químicos, inseticidas, defensivos, entre outros, a poluição 

dos rios foi inevitável, inclusive dificultando a vida da população que necessitava dos rios e 

lagoas para viver.55 Ainda segundo o autor, o Planalsúcar deu bons resultados para a indústria, 

pois foi responsável pelo aumento da produtividade agrícola fornecendo as usinas cana com 

maior teor de sacarose. 

Com a escalada de preços do petróleo a partir de 1973, o aumento da produção de 

açúcar a partir da beterraba na Europa e a recessão mundial, o governo brasileiro elegeu como 

grande vilão da crise nacional o petróleo. Recém saído do milagre brasileiro, endividado e 

sem conseguir novos empréstimos devido à crise mundial voltou a investir no álcool, que 

além de ser saída para a superprodução de açúcar aumentava a auto-estima nacional com a 

criação de um combustível genuinamente brasileiro. 

Mas segundo Manuel Correia de Andrade e Joaquim Correia de Andrade a principal 

razão do programa era financiar, novamente, a indústria canavieira, além do mercado da 

indústria mecânica pesada que tinha sua capacidade de produção ociosa, como conclui 

Szmrecsanyi, “disto se pode concluir que o Programa do Álcool fora formulado e 

estabelecido menos como uma solução para a „crise energética‟ do Brasil, do que como 

alternativa para a previsível capacidade ociosa da sua agroindústria canavieira”.56 O Estado, 

como primeira medida, aumentou a porcentagem de álcool anidro à gasolina de 5% para 15%. 

Foram criadas linhas de créditos especiais, com taxas subsidiadas abaixo da inflação 

da época e custeadas por entidades externas57 para a instalação e ampliação das destilarias 

                                                           
53

 ANDRADE NETO, J. C. X. A evolução da agroindústria açucareira de Alagoas a partir da década de 50: 

modernização e proletarização do trabalhador rural. Op. Cit. 
54

FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. Op. Cit., p. 176. 
55

 ANDRADE, Manuel Correia de. Modernização e pobreza: a expansão da agroindústria canavieira e seu 

impacto ecológico e social. Op. Cit. 
56

 SZMRECSÁNYI, Támas & MOREIRA, Eduardo P. “O desenvolvimento da Agroindústria Canavieira do 

Brasil desde a Segunda Guerra Mundial”. In: Estudos Avançados. Op. Cit. 
57

 A principal entidade externa a financiar as destilarias, com aval do governo brasileiro, foi o Banco Mundial. 

SZMRECSÁNYI, Támas & MOREIRA, Eduardo P. “O desenvolvimento da Agroindústria Canavieira do Brasil 

desde a Segunda Guerra Mundial”. In: Estudos Avançados. Op. Cit. 



23 
 

anexas,58 bem como para a construção de unidades produtivas independentes, especializadas 

na produção de álcool anidro e hidratado. Mas para que a expansão fosse sustentável era 

necessário o mercado consumidor para o combustível. O que foi resolvido com um acordo 

com a indústria automobilística, que em troca de incentivos fiscais, passou a produzir carros 

com motores a álcool. Gerando assim as condições ideais para a ampliação imediata da 

produção de álcool. 

Com a necessidade de ampliação da produção e com a forma escolhida pelo 

empresariado do setor, de concentração e colonização de novas áreas, o programa foi o grande 

responsável pelo aumento da fronteira agrícola, assoreamento e poluição dos rios por meio do 

vinhoto.  

O que se pode dizer do PROÁLCOOL é o mesmo que se pode dizer de todo o processo de intervenção 

do Estado na economia canavieira, nas diferentes etapas históricas, ou seja, foi feito para permitir uma 

concentração empresarial, uma concentração capitalista, um alargamento fundiário, e para aumentar a 

miséria de uma significativa parcela da população. Conclui o autor.
59

 

 

O CEPAN em 2005 apontava o PROÁLCOOL como o mais polêmico de todos os 

programas adotados pelo governo, além de não ter atingido a meta principal de aumento 

significativo na produtividade do setor, foi responsável pela diminuição da oferta de empregos 

devido a modernização agrícola e da indústria com emprego de tecnologia.60 

A partir do Proálcool a incorporação dos tabuleiros se tornou mais intensa.  

A grande transformação dar-se-ia, porém, com a política desenvolvida pelo Proálcool, de 1975 a 1985, 

quando os financiamentos altamente “generosos”, os empresários implantaram destilarias anexas às 

suas usinas... A expansão dos canaviais nos tabuleiros, com o Proálcool agravou ainda mais os 

problemas sociais e ecológicos, desorganizando a frágil e pequena produção agrícola de uma área super 

povoada e maximizando o problema da poluição dos cursos d‟água.
61

 

 

Outra conseqüência foi a maior proletarização do produtor rural, como a expansão dos 

canaviais alcançou as áreas dos sítios, os antigos proprietários passaram a ocupar as vilas 

próximas das usinas o que, por outro caminho, tornou possível maior politização dessa classe.  

Durante a década de 1980 o Brasil passou por uma grande crise econômica, sendo 

obrigado a rever as políticas de apoio que consolidaram e mantinham o padrão de crescimento 

do setor sucroalcooleiro. Pode-se dizer que a partir de 1990, desencadeia-se a relativa 

desregulamentação do setor no Brasil. 
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Conforme relata SOARES,62 O Instituto de Açúcar e do Álcool foi extinto pelo 

governo Collor em Março de 1990. As atribuições do instituto foram, durante toda a década, 

assim como os profissionais que lá trabalhavam, repassados entre diversos órgãos do poder 

público, entre eles Ministérios, Universidades, IBAMA, Cprh, entre outros. Em 2001 as 

demandas do setor sucroalcooleiro ficaram ao encargo do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA (Medida Provisória nº 2216-37 de 31/08/2001) e mais 

recentemente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, onde 

se mantém até os dias atuais. 

1.2 A “Operação Etanol” 

 

 O potencial de crescimento da lavoura açucareira se dá para além da característica 

humana de apreciar o gosto doce. Serve como exemplo para demonstrar a tendência 

expansiva do capital e seu poder de aliança com Estado. A produção de combustíveis em 

detrimento de alimentos é algo característico de um sistema que vive de acordo com as 

oscilações do mercado. A produção de álcool hidratado, o chamado etanol, veio, ao longo da 

história do setor sucroalcooleiro, como saída para as crises de superprodução, como tratado no 

início do capítulo. Na contemporaneidade ganha outro status o de um combustível 

ecologicamente correto, parte de estratégias em busca do “consumo verde”.  

O açúcar atravessa outra crise, o de grande vilão da “globesidade”, a epidemia mundial 

de obesidade, com a conseqüente gradativa substituição por diversos sucedâneos naturais e 

sintéticos, como o aspartame e adoçantes dietéticos em geral cada vez mais freqüentes.63 Por 

esse caminho, aliado a eficiente lobby do setor, a produção de etanol e álcool anidro permite 

que a agroindústria continue produzindo em escala sempre crescente. 

 Muito se pode dizer da capacidade dos empresários do setor em influir no parlamento. 

Mas esta não é a única área de atuação, como já afirmava o antropólogo Sidney Mintz, na 

obra Dulzura y Poder.  

Também ocorria o exercício informal do poder: uma combinação de prerrogativas oficiais com uso de 

pressões que se faziam possível por meio de clãs, relações familiares, contatos em universidades e 

escolas particulares, coerção encoberta, amizade, pertencimento a clubes, aplicações de estratégias para 

riqueza, promessas de trabalho, adulação e muito mais, quase tudo familiar para qualquer dedicado 

leitor de revistas de hoje.
64
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Fato percebido no encontro, na Casa Branca, sede do governo norte americano em 

março de 2008. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e o presidente brasileiro, 

Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram para discutir a produção de etanol brasileiro a partir da 

cana de açúcar. Lula não estava só. Paralelamente ao encontro presidencial, cinqüenta 

empresários do setor sucroalcooleiro realizavam palestras e reuniões com representantes do 

governo norte americano, além de jornalistas e membros da sociedade civil no escritório, em 

Washington, da união da indústria da cana-de-açúcar de São Paulo, a UNICA, importante 

entidade do setor. O episódio foi nomeado de “Operação Etanol”,65 como se pode perceber na 

imagem nº 1 Da capa da revista Canamix de Abril de 2009. 

IMAGEM I: 

CAPA REVISTA CANAMIX 2009 

2  
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Neste encontro o presidente questionou a tarifação do etanol brasileiro no mercado 

americano. “Como é que um combustível poluente como o petróleo entra no país sem tarifa 

de importação enquanto o álcool, bom para o meio a ambiente, é tarifado em Us$ 0,54 o 

galão?”,66 comentou Lula. 

A relação de Lula com o setor é anterior ao fato, desde o governo Bush há negociações 

entre o setor brasileiro e o governo norte americano. Em Março de 2007 os presidentes 

discursaram conjuntamente a favor do combustível “sustentável”. Em outro discurso, no 

mesmo ano, o presidente brasileiro promove os usineiros a heróis nacionais: “Os usineiros de 

cana, que há dez anos eram tidos como se fossem os bandidos do agronegócio neste país, 

estão virando heróis nacionais e mundiais, porque todo mundo está de olho no álcool. E por 

quê? Porque eles têm políticas sérias”.67  

No mais recente discurso do presidente da república, em 07 de Junho de 2010, mostra 

que sua posição não mudou: “Os companheiros que trabalham com a produção de etanol 

sabem perfeitamente bem, e eu não preciso dizer, que não tem nenhum governo que os tratou 

com o respeito que eu os tratei”.68 

Para concluir se pode pensar em continuidade já que a atual candidata de Luiz Ignácio 

Lula da Silva a sucessão presidencial discursou no Top Etanol, evento realizado em São Paulo 

em Junho de 2010.  

A larga experiência do Brasil nessa área é muito importante no momento em que se discute a matriz 

energética, e, sobretudo, a matriz de combustível. Justamente essa reflexão sobre a discussão é que 

transformou o biocombustível uma alternativa para o mundo (...). Foi o governo Lula, em 2003, que 

transformou o etanol em prioridade, o que não vinha acontecendo em anos anteriores (...). Sem dúvida 

nenhuma, nós contribuímos para dar legitimidade ao setor. Precisamos de uma integração maior entre 

os setores. Eu conheço o setor, tenho admiração pelo setor. Vocês podem contar comigo.
69

 

 

Não é a toa que a indústria sucroalcooleira festeja o novo momento, segundo Plínio 

Nastari, consultor da DATAGRO, importante fonte de dados da agroindústria, o Brasil é o 

País onde o consumo de etanol, combustível produzido a partir de biomassa, chegou a 40,4% 

do consumo de gasolina em 2008. Para se ter uma idéia os Estados Unidos da América, no 

mesmo ano, esse número chega a ínfimos 6,5%, apesar de este País ter superado a produção 

brasileira. Hoje a produção norte-americana lidera o mercado mundial com 45% da produção, 
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enquanto o Brasil, em segundo lugar no ranking, produz 35% de todo etanol e álcool anidro 

do mundo.70 

Grande parte desse incremento se dá pelo aumento significativo da frota de 

automóveis e, mais recentemente, de motocicletas flex-fuel. Desde a década de 80 houve um 

aumento em cinco vezes da frota de carros bicombustíveis. Esse tipo de automóvel vem com a 

idéia de “ecologicamente correto”, onde seria possível aliar potência e conforto sem danos ao 

meio ambiente. 

O incremento tão significativo nas vendas é fruto de um extenso pacote tributário que 

beneficia indústrias consideradas estratégicas, entre elas a automotiva e a sucroalcooleira. 

Assim ocorreu com a redução do Imposto sobre produtos industrializados, o IPI, em 

Dezembro de 2008. A redução inicialmente prevista para terminar em Junho de 2009 foi 

prorrogada e a redução integral terminou no dia 30 do mês de Setembro de 2009. A partir 

desta data o aumento do imposto será gradual. O total da renúncia fiscal será de R$ 1,35 

bilhão em quatro meses. 

Segundo a cúpula do governo é um número pequeno diante da possibilidade de 

demissões dos setores beneficiados com o pacote tributário.71 Dados da Federação Nacional 

de distribuição de veículos automotores, a FENABRAVE revelam que as vendas bateram 

recorde em setembro, com o emplacamento de 308,8 mil unidades. No acumulado do ano são 

de 2,3 milhões de unidades.  

Por outro lado, aumentam o número de acidentes e congestionamentos nas vias das 

grandes cidades. Em Recife, por exemplo, a cada mês entra em circulação cerca de três mil 

novos veículos.72 Em São Paulo, os engarrafamentos são diários,73 o que leva especialistas, 

como o urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Cândido 

Malta Campos Filho, a afirmar que em 2012 a cidade vai parar. 

Previsão já feita por Henri Lefebvre “quanto ao automóvel, é inútil devastar cidades e 

campos, pois ele chegará, mais cedo, ou mais tarde, ao ponto de saturação. Ele caminha 

para esse limite, terror dos especialistas de trânsito: o congelamento final, a imobilidade 

coagulada do inextricável”.74 
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Outra estratégia que favoreceu o setor foi o aumento da proporção de álcool anidro à 

gasolina. Nos EUA a gasolina é composta, em média, de 6% de álcool anidro, no Brasil essa 

mistura chega a 25%. Mas o número não deve parar por ai, no fórum internacional de 

biocombustíveis ocorrido em Abril deste ano em Olinda, em uma proposta apresentada pelos 

produtores ficou clara a intenção de acrescentar mais 5% de álcool anidro na mistura 

completando 30% da proporção nacional. O que aumentaria imediatamente o consumo do 

combustível e diminuiria a vida útil dos motores.75 

 O total de etanol e álcool anidro exportado em 2008 chegou a 5,1 bilhões de litros, 

deste montante o nordeste é responsável por 240,8 milhões litros. A previsão para a safra 

2009 é de uma produção menor, em torno de 4 bilhões de litros. A diminuição se dá pelo 

considerável aumento do preço do açúcar no mercado internacional o que o torna mais 

remunerador.76 No total há um déficit de 21,5 milhões de toneladas mundiais conseqüência da 

queda de produção em Países exportadores. Só na Índia houve uma redução de 34%, seguida 

de 14,4% na Indonésia e de 12,09% na China. A situação também se tornou crítica nos EUA 

onde o estoque está baixo.77 

 O grande problema da produção Norte Americana é a matéria prima, lá se produz 

etanol a partir de milho, item presente da dieta local. No Meio Oeste norte americano o 

governo subsidia pequenas e médias agroindústrias de etanol a base de milho. Em 2009, a 

previsão é de que mais de 35% da safra de milho seja destinada a produção de etanol, o que 

corresponde a aproximadamente 42 bilhões de litros. Por outro lado, a produção de 

combustíveis a partir de grãos aumenta a pressão dos preços dos alimentos. Isso significa que 

populações socialmente desfavorecidas sofrem para manter a segurança alimentar enquanto os 

carros continuam se movimentando a preços viáveis e de forma “ecologicamente correta”. 

 Plínio Nastari, consultor da DATAGRO, afirma que devido à desregulamentação do 

mercado sucroalcooleiro em 1999 o crescimento médio da produção anual foi de 13%. O que 

considera insustentável. Para Nastari, a média sustentável de crescimento da produção deve 

girar em torno de 8%. O que pode impedir essa meta é a falta se subsídio governamental além 

da estrutura tributária brasileira.  

 O que a indústria não explica é como se pode continuar crescendo 8% ao ano sem 

aumentar o desmatamento e o impacto ambiental. Outra questão que surge é sustentabilidade 
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da monocultura. Segundo Vandana Shiva a monocultura não pode ser considerada sustentável 

porque atenta inclusive contra sua base de produção.78 A monocultura da cana no Brasil é 

sempre praticada em áreas extensas com uso intenso de agrotóxicos, herbicidas, entre outros 

insumos, assunto que será tratado no segundo capítulo da dissertação 

Segundo os órgãos do setor sucroalcooleiro a lavoura pode crescer em áreas mal 

aproveitadas, como da pecuária extensiva ou substituindo outras culturas. O que já sabe é que 

baseado no tripé incentivos do governo, produção para mercado externo e terras disponíveis 

se deu e se dá o desmatamento brasileiro.79 A agricultura capitalista obriga a produção para 

além dos limites da terra e das pessoas que nela trabalham. 

 O Estado fica responsável por incentivos fiscais e de infra-estrutura para implantação 

das usinas, em nome da geração de empregos, do desenvolvimento e do progresso. Para 

Foladori, os resultados da exploração do solo pelo capitalismo é a manifestação mais 

alarmante da migração do capital em busca do lucro. A colonização de novas terras, pois nas 

primeiras safras elas se mostram extremamente produtivas devido à fertilidade acumulada, 

tem incentivo do Estado por meio da política de expansão da fronteira agrícola. A 

produtividade vai decaindo até o solo ser abandonado, aumentando a desertificação, a perda 

da biodiversidade e da diversidade cultural da região. Atualmente a últimas áreas ameaçadas 

pela cana-de-açúcar são a borda do pantanal e a floresta amazônica.80 

A produção de etanol, como de qualquer combustível, exige larga escala. De acordo 

com previsões da indústria sucroalcooleira, a longo prazo, a demanda por combustíveis será 

maior do que por alimentos. Sem a garantia de grande produção a indústria automobilística 

não continuaria a produzir os veículos flex e nem o mercado externo se interessaria pela 

adição de álcool anidro brasileiro na gasolina. 

 É necessário, além de grande quantidade de água, áreas extensas, o que implica, na 

prática, em latifúndios, monocultura e mão de obra intensa.81 Por esses motivos a produção se 

torna viável em Países tropicais e de capitalismo periférico, onde os direitos dos trabalhadores 

não são amplamente respeitados. Assim como o açúcar, o etanol deve se tornar uma 

commodity. Quando o preço é fixado no mercado mundial a única forma de aumentar os 

lucros é cortando custos. Nesse caso, a mão de obra sente a pressão, ora por sua exploração 

ora com a substituição de trabalho vivo por máquinas. Fato presente nas lavouras do Sudeste e 
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Centro Oeste brasileiros. Em 2007, por meio das fiscalizações do Ministério do Trabalho e 

Emprego, foram resgatadas 5.968 trabalhadores em condições análogas a escravidão, destes 

51% nas lavouras de cana-de-açúcar.82 

A União das Indústrias de cana de açúcar, UNICA afirma que são casos isolados e não 

refletem a realidade do setor. Segundo Cid Caldas, coordenador geral de açúcar e álcool da 

Secretária de Produção e Agro energia, são tentativas não alfandegárias de prejudicar a 

exportação de etanol brasileiro. 

 Para o Sindicato das Indústrias de açúcar e álcool de Pernambuco, o Sindiaçúcar PE, 

são dois os principais problemas para a expansão atual do mercado, a estrutura tributária e a 

falta do mercado futuro. O governo, por meio da agência nacional de petróleo, e dos 

ministérios da agricultura e do meio ambiente, vem, juntamente com os empresários do setor, 

trabalhando em duas frentes. A criação de um agente de comercialização do etanol, o que 

tornará possível o mercado futuro, a formação do preço commodity e o zoneamento 

agroecólogico da cana-de-açúcar.83 

 De acordo com Edson Menezes da Silva, superintendente de abastecimento da 

Agência nacional do petróleo gás natural e biocombustíveis, a ANP, agência reguladora do 

setor, o zoneamento vai liberar a produção em áreas já desmatadas o que permite “a produção 

sem nenhum prejuízo ambiental, baseado no tripé economicidade, sustentabilidade e 

social”.84 Atualmente os Usineiros pleiteiam na justiça a plantação em áreas proibidas, como a 

Amazônia e o Pantanal.  

O uso capitalista da terra, por meio do latifúndio e da monocultura além de destruir a 

diversidade cultural atenta contra a biodiversidade. “A monocultura, que traz uma vantagem 

econômica para o produtor, converte-se em uma desvantagem para a sociedade em seu 

conjunto, ao gerar uma agricultura frágil, sujeita mais do que nunca às flutuações climáticas 

e às pragas e pestes”.85 

Para se abastecer o carro com 50 litros de álcool se usa, aproximadamente, uma 

tonelada de cana. O que custa, em média, na bomba de combustível, R$ 85. Resta saber se 

fossem contabilizados os custos da monocultura e se os cortadores recebessem salários dignos 
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o etanol seria uma cultura economicamente sustentável. Porque ainda está longe de ser 

ambientalmente viável.
86

 

 

 

 

 

 

1.3 Relação Estado, empresas e terceiro setor 

 

 As discussões acerca do terceiro setor começam com uma grave questão de definição. 

A maior preocupação apresentada por autores do tema é definir quem está dentro e quem está 

fora. A maior parte deles vê o surgimento do terceiro setor na “lacuna” do Estado, devido a 

seu enfraquecimento programado. Assim, este setor, que paira entre o Estado e as empresas, 

nascido no neoliberalismo, apontaria as soluções para a construção de “uma nova 

racionalidade mundial”. 

 Já autores como Landin e Montaño apontam a criação do terceiro setor como uma 

reestruturação do capitalismo contemporâneo. “Terceiro setor não é um „termo neutro‟, ele 

tem nacionalidade clara. É de procedência norte-americana, contexto onde o associativismo 

e voluntariado fazem parte de uma cultura política e cívica baseada no individualismo 

liberal”.87 

 O que se percebe em todas as definições é a origem na filantropia e a dicotomia entre 

público (Estado) e privado (empresas, sociedade civil). Onde o primeiro setor seria o Estado, 

o segundo o mercado e o terceiro a sociedade civil. A idéia de recortes sociais, onde seria 

possível separar uma esfera da outra, complica ainda mais a definição e cria a idéia de divisão 

entre política (responsabilidade do Estado), economia (responsabilidade das empresas) e 

sociedade (responsabilidade da sociedade civil). 

 Autores como Neto, Demajorovic consideram que o papel de decisão de políticas 

públicas deve ser das empresas e não mais do Estado e nem da sociedade. “A ênfase é na 

prática da solidariedade empresarial. Isto é, a empresa como o foco irradiador da 
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solidariedade, e não a sociedade”.88 Aí se apóia o princípio da responsabilidade sócio 

ambiental empresarial que será tratada no terceiro capítulo. 

 Outro ponto polêmico é a idéia de não governamental e sem fins lucrativos. As 

organizações não governamentais (ONG‟s), as organizações sem fins lucrativos, associações, 

instituições filantrópicas entre outras, são geralmente financiadas, por incentivos fiscais ou 

parcerias, com ou pelo Estado. Assim quando se escolhe financiar esta e não aquela ONG, por 

meio de um projeto e não outro, escolhe-se governar por outros caminhos. 

 

O mesmo ocorre quando certas ONG‟s são encarregadas de atividades terceirizadas pelo Estado, desde 

que sem licitação pública... Querendo ou não e sabendo ou não) estão fortemente condicionadas- sua 

sobrevivência, seus projetos, seus recursos, sua abrangência e até suas prioridades- pela política 

governamental.
89

  

 

Muitas vezes os salários ou pró-labores dos diretores ou consultores levam grande 

parte das verbas. O que é chamado, pelo senso comum, de pilantropia. 

 Já os defensores do terceiro setor acreditam que a administração privada do dinheiro 

público traz eficiência e deixa o Estado livre para suas funções; a coordenação das políticas e 

identificação das demandas emergenciais e globais. No presente trabalho o termo servirá para 

citar ONG‟s, fundações, organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), 

organizações sem fins lucrativos (OSFL), empresas “cidadãs”, instituições filantrópicas, 

iniciativas particulares e voluntárias. Não incluindo movimentos sociais como o Movimento 

dos trabalhadores rurais sem terra, sindicatos e partidos políticos, por motivos que serão 

tratados mais a frente. 

 

1.3.1 De contra a favor ao Estado, um breve olhar histórico sobre o terceiro setor 

no Brasil 

 

Como já dito anteriormente o terceiro setor nasceu nos estados Unidos da América 

sem data precisa. Alguns autores, como Hudson90 afirma que foi criado anteriormente ao 

Estado e a partir do final do século XIX e início do século XX foi diminuído devido ao Estado 

tomar para si a responsabilidade com o bem estar dos cidadãos. Tinha como preceito básico o 

voluntariado baseado na concepção liberal de Estado e a idéia de filantropia. 
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Para ser considerado terceiro setor no EUA, na Inglaterra e em outros Países da 

Europa ocidental onde essas organizações são numerosas o estatuto da organização deve se 

basear em quatro princípios além do trabalho voluntário: a existência formal, administração 

não governamental, gestão própria e não ter fins lucrativos. Por isso não se inclui os 

movimentos sociais, como o MST que é um movimento que não encontra nesse setor forma 

legal de existir. Além dos partidos políticos, onde o trabalho não é necessariamente 

voluntário. 

Mais importante do que saber o que é ou não é terceiro setor é perceber a íntima 

relação entre este e o Estado neoliberal. No Brasil as ONG‟s e afins apresentavam, durante as 

décadas de 60-80, uma posição de reivindicação frente ao Estado. Era onde exigiam os 

direitos democráticos, políticos, civis, econômicos e sociais. Foi nesta época que a principal 

fonte de investimento era de capital externo. 

Já na década de 1990 eles passaram ao contexto de parceria com Estado no mesmo 

ritmo que os financiamentos passaram a vir desta fonte e das empresas. (no caso das ONG‟s 

ambientais ainda há forte ligação com o capital externo). Reorientando para princípios 

neoliberais, a partir dos ditames do chamado consenso de Washington para a América Latina. 

A orientação era da flexibilização do trabalho, dos mercados e da diminuição das funções 

sociais, ou seja, na contra mão dos direitos adquiridos no estado de bem estar social.91 

Os resultados: despolitiza-se o conflito, retira-lhe o substrato de classe ou econômico; 

rompe-se a relação direta dos movimentos sociais com o Estado (agora intermediada 

pela ONG); deixa esta entidade, na maioria dos casos, de se preocupar com o nível de 

organização e poder dos movimentos sociais, pois agora “não estão sozinhos”, mas, 

acompanhados por essas ONG‟s, seus „representantes‟ e „mediadores‟.
92

 

 

Por esse caminho há um visível desvio de verba pública para a iniciativa privada com 

o discurso ideológico da parceria onde a saída para as crises cíclicas do capital estaria na 

“humanização” do capitalismo e mudança “aos pouquinhos”. O terceiro setor só funciona 

atrelado ao Estado, ele é seu subsidiário, e, logo, dentro da lógica capitalista de exploração da 

natureza humana e natural. 

Segundo Behring, “para a política social, a grande orientação é a focalização nas 

ações, com estímulo a fundos sociais de emergência, e a mobilização da „solidariedade‟ 

individual e voluntária, bem como as organizações não-governamentais prestadoras de 
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serviço de atendimento, no âmbito da sociedade civil”.93 Como já foi dito, neste contexto o 

termo “não governamental” fica fora de lugar. 

Por esse caminho a mobilização popular passa a ser massa de manobra, ou como diz 

Montaño, “gestão controlada de recursos comunitários”.94 O que favorece a ordem 

estabelecida se diferenciando da mobilização por direitos sociais que ocorre nas lutas sociais. 

 

 

 

 

1.3.2 Marco legal do terceiro setor no Brasil 

  

 Para o funcionamento do terceiro setor no Brasil desenvolveu-se uma legislação 

específica. Como vimos anteriormente que há deficiências na definição de terceiro setor, esta 

legislação favorece, basicamente, entidades privadas “sem fins lucrativos”, de “interesse 

público”, “não governamentais” e “filantrópicas”.95 A legislação trata, principalmente da 

relação Estado – organizações além das possibilidades de financiamento. 

 A utilização da legislação para abertura e financiamento das organizações teve 

crescimento meteórico a partir de 1988, logo após a constituição do mesmo ano. Apesar de 

em 1935 a Lei n 91, de 28 de Agosto, posteriormente regulamentada pelo Decreto n 50.517, 

de 2 de maio de 1961, reconhecer como de utilidade pública as sociedades civis, associações e 

fundações, constituídas no País com fim exclusivo de servir, desinteressadamente, à 

coletividade.96 

 Na tabela 2 podemos perceber como foi gradativo a transferência das obrigações do 

Estado à iniciativa privada por meio da legislação. A partir da criação das Oscip‟s criam-se 

mecanismos públicos para o financiamento do terceiro setor.   

A constituição federal de 1988, em seu artigo 150, inciso VI, alínea c, estabelece a isenção de impostos 

sobre o patrimônio, renda ou serviço as instituições de educação e assistência social, sem fins 

lucrativos. O decreto número 91.030, de 5 de março de 1985, regula essas isenções fiscais, beneficiando 

entidades sem fins lucrativos que promovam atividades com fins culturais, científicos e assistenciais.
97
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Outros decretos posteriores regulamentaram a relação de cooperação entre Estado e 

terceiro setor, visivelmente favorecendo este. Entre as modalidades de cooperação estão as 

subvenções fiscais, isenções de impostos, termos de parceria, contratos de gestão, auxílios e 

contribuições e convênios. “Talvez muitos destes incentivos fiscais ou apoios financeiros 

contribuam para explicar a tão falada “mudança de mentalidade” do empresariado, agora 

supostamente mais preocupado com o social, e o tão festejado crescimento das organizações 

do “terceiro setor”.98 

 

 

1.3.3 O setor sucroalcooleiro e o terceiro setor  

 

Seguindo a tendência do capitalismo contemporâneo percebe-se a presença de grande 

número de organizações do terceiro setor na gestão da responsabilidade sócio ambiental das 

Usinas de açúcar e álcool filiadas ao Sindaçúcar PE. O contexto de parceria é valorizado. 

A primeira citada nas entrevistas e presente em pôsteres por todos os andares do 

sindicato é a fundação Abrinq. Segundo o site trata-se de uma organização sem fins lucrativos 

que visa garantir os direitos da criança e dos adolescentes. Tem como valores a ética, 

transparência, solidariedade, diversidade, autonomia e independência. 

 

 

TABELA II:  

EVOLUÇÃO DO MARCO LEGAL DO TERCEIRO SETOR NO BRASIL 

 

Lei Lei n 91 Lei n 9608 Lei n 9637 Lei n 9790 

Data 
28 de Agosto 

de 1935 

18 de Feverieiro  

de 1998 

15 de Maio de 

1998 

23 de Março de 

1999 

Sancionada 

por 
Getúlio Vargas 

Fernando 

Henrique 

Fernando 

Henrique 
Fernando Henrique 

Enunciado 

Reconhece 

como de 

utilidade 

pública as 

sociedades 

civis, 

associações e 

fundações, 

constituídas no 

País, com fim 

Define como 

trabalho 

voluntário 

atividade não 

remunerada, 

prestada por 

pessoa física ou 

jurídica, que 

não gera 

vínculo 

Reconhece 

como 

organizações 

sociais pessoas 

jurídicas de 

direito privado, 

sem fins 

lucrativos. 

Confere apenas a 

pessoas jurídicas de 

direito privado  

sem fins lucrativos 

que tenha como 

objetivo pelo menos 

uma das seguintes 

atividades: 

promoção da 

assistência social; 
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exclusivo de 

servir, 

desinteressada

mente à 

coletividade. 

empregatício. promoção da cultura; 

defesa e conservação 

do patrimônio 

histórico e artístico; 

promoção  

gratuita da educação; 

promoção gratuita da 

saúde; 

promoção da 

segurança alimentar 

e nutricional; 

defesa, preservação e 

conservação do meio 

ambiente; e 

promoção do 

desenvolvimento 

sustentável; 

promoção 

do voluntariado; 

estudos e pesquisas, 

desenvolvimento  

de tecnologias 

alternativas; entre 

outros. 

Condições 

Tem como 

requisitos: 

Adquirir 

personalidade 

jurídica, 

estarem em 

funcionamento 

e servindo à 

coletividade, 

que os cargos 

da diretoria, 

consultoria, 

conselhos,  

deliberativo ou 

consultivo não 

sejam 

remunerados. 

O prestador de 

serviço pode ser 

ressarcido por 

eventuais  

gastos durante a 

atividade, de 

acordo com a 

organização. 

As atividades 

devem ser 

direcionadas 

ao ensino, 

pesquisa 

científica, ao 

desenvolvimen

to tecnológico, 

a proteção 

e preservação 

do meio 

ambiente, a 

cultura e a 

saúde. 

Não participam: as 

sociedades 

comerciais; os 

sindicatos; as  

instituições 

religiosas; 

organizações 

partidárias; 

hospitais,  

escolas e 

seguradoras de plano 

de saúde com fins 

lucrativos; 

organizações sociais; 

cooperativas e 

fundações públicas. 

Possibilidades 

e/ou 

Conseqüências 

Reconhecimen

to das 

entidades 

filantrópicas. 

Reconheciment

o do 

voluntariado e 

desobrigação 

fiscal de quem o 

contrata. 

Permite e 

regulamenta a 

transferência 

das  

atividades 

estatais para o 

setor privado. 

Cria as Oscip's. Cria 

as possibilidades de 

cooperação entre o 

poder público e a 

organização. A  

partir daí 

desenvolve-se 

mecanismos para 

transferência de 
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recursos públicos 

para o terceiro setor. 

 

 

A associação brasileira de fabricantes de brinquedos, a Abrinq, fundou a organização 

em 1989 com a bandeira da criação e respeito pelos direitos da criança e do adolescente.99 

Em 1992 a fundação se torna parceira da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

por meio da International Program for the Eliminaton of Childrenlabor (IPEC). Em 1993 o 

Sindaçúcar passa a ser um dos colaboradores e ganha o selo da empresa amiga da criança. 

Para ter este “selo social” a empresa se cadastra e passa a se comprometer com regras e 

contribuir financeiramente com a fundação.  No site da fundação está clara a idéia de 

colaboração e cooperação entre Estado e fundação. Apesar de no estatuto está escrito que a 

fundação não recebe recursos públicos; (podemos entender financiamento direto). A primeira 

marca que aparece como parceira institucional é a do Ministério da Saúde, governo federal. 

A Abrinq tem, na sua diretoria e conselho fiscal, além de representantes das principais 

fábricas de brinquedos, representantes de empresas como a Odebrecht, TV globo, grupo 

Votorantin e pessoas físicas como o ex- ministro Antônio Delfin Neto e nada menos do que o 

ex-presidente da república Fernando Henrique Cardoso. Todas as 19 usinas filiadas ao 

Sindaçúcar podem utilizar o selo social de empresa amiga da criança, embora no site estejam 

como colaboradoras as seguintes empresas: Usina Bom Jesus S/A Usina Ipojuca S/A Usina 

Petribu S/A Lagoa de Itaenga PE Usina Pumaty S/A; Joaquim Nabuco; Usina Salgado S/A;  

Usina São José S/A; Usina Trapiche; Usina União e Indústria S/A. 

Outra organização do terceiro setor presente nas parceiras com as usinas è o Centro de 

Pesquisas Ambientais do Nordeste, a CEPAN. A organização, com abrangência nacional, foi 

fundada a partir da iniciativa particular, em e tem foco no conservacionismo. A missão é a 

conservação biológica e “garantir extinção zero no Centro de Endemismo de Pernambuco”.100 

Todas as usinas filiadas ao Sindaçúcar têm projetos em comum com o CEPAN. Ela é uma das 

ONGs que fornecem mudas para reflorestamento de mata atlântica e ciliar.101 

A próxima organização citada é a Associação para proteção da Mata Atlântica do 

Nordeste, a AMANE. A organização é fruto de um pacto entre oito ONG‟s, o CEPAN, a 

Sociedade Nordestina de Ecologia – SNE, o Instituto Amigos da Reserva da Biosfera da Mata 
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Atlântica- IA RBMA, a Conservação Internacional-CI-Brasil, The Nature Conservancy 

(TNC), Birdlife International (BI), por meio da sociedade para a conservação das aves do 

Brasil- SAVE Brasil, WWF-Brasil e Fundação SOS Mata Atlântica-SOS.102 

Depois do pacto, que visava a proteção do Murici, a Organização foi finalmente 

fundada em 2005. No site é clara a idéia de parceria entre empresas, organizações e Estado. 

Tem como um dos principais parceiros o IBAMA-PE e a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco. O foco do trabalho da organização é no desenvolvimento sustentável, 

articulação e políticas públicas e conservação da biodiversidade. Todas essas organizações 

são filiadas à fundação SOS Mata Atlântica. 

É importante perceber como as organizações estão funcionando há pouco tempo. 

Segundo os empresários do setor sucroalcooleiro isso ocorre porque se trata de uma demanda 

social recente. Nos terceiro capítulo será exemplificado como as organizações do terceiro 

setor são as grandes executoras dos projetos de responsabilidade sócio ambiental empresarial 

das Usinas de açúcar e álcool e o que a RSA representa no contexto do capitalismo 

contemporâneo.  
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2.1 Exploração da natureza para além dos limites 

 
Pelo menos agora os limites absolutos da existência 

humana- tanto no plano militar como no ecológico- têm de 

ser reavaliados, não importa quão distorcidos e 

mistificadores sejam os dispositivos de aferição da 

contabilidade sócio econômica capitalista. Diante dos riscos 

de uma aniquilação nuclear por um lado e, por outro, de 

uma destruição irreversível do meio ambiente, tornou-se 

imperativo criar alternativas práticas e soluções cujo o 

fracasso acaba sendo inevitável em virtude dos próprios 

limites do capital, os quais agora colidem com os limites da 

própria existência humana.
103

 

 

A crise ambiental é assunto freqüente no cotidiano. Apesar de ser tratada, na maioria 

das vezes, como algo isolado, trata-se de uma das faces do capital e de sua forma específica 

de lidar com a natureza. Como solucionar a crise ambiental e garantir o prolongamento da 

espécie humana no planeta? Como continuar consumindo sem depredar o meio ambiente? São 

questões que intrigam desde militantes de movimentos ambientalistas até grandes 

empresários. Em busca de uma solução parcial, o desenvolvimento sustentável aparece como 

possibilidade de mudança da ordem econômica atual. 

“O conceito de sustentabilidade surge, portanto, do reconhecimento da função de 

suporte da natureza, condição e potencial do processo de civilização”.104 Alguns autores 

como o próprio Leff consideram que o início da percepção da crise ambiental se torna 

evidente a partir da década de 1960, já outros autores como Foster e Mészáros apontam para a 

existência da preocupação com os limites naturais já estava presente em outros momentos, 

inclusive nas obras de Malthus e de Marx.  

Uma das primeiras obras que tratou do crescimento populacional e seus impactos foi o 

ensaio sobre o princípio da população de Malthus, de 1815. A tese defendida pelo autor era 

que a população crescia em progressão geométrica enquanto a produção de alimentos em 

progressão aritmética. Além de não apresentar dados que confirmavam o crescimento em 

progressão aritmética, o autor não levava em conta os progressos técnicos das chamadas 

“revoluções verdes” que estavam por vir, logo não historicizava a questão da fertilidade do 

solo.105 

Malthus também procurava expiar a culpa do modo de produção, e de seus “homens 

de propriedades” apontando a pobreza como parte da natureza humana:  
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Que a causa principal e permanente da pobreza tem pouca ou nenhuma relação com as 

formas de governo ou com a divisão desigual da propriedade; e que; assim como os 

ricos não tem na realidade o poder de encontrar emprego e subsistência para os 

pobres, dada a natureza das coisas, não tem o direito de exigi-los; são verdades 

importantes que fluem do princípio da população, que quando adequadamente 

explicado, não estaria acima da compreensão mais comum.
106

 

 

Impressiona a reedição do Malthusianismo na contemporaneidade. A revista Veja de 

16 de Dezembro de 2009, por exemplo, traz na capa a seguinte manchete: “Estamos 

devorando o planeta”, com o subtítulo: “água, carne, peixe: o mundo já consome mais do que 

a Terra pode oferecer”. Na matéria o “problema” do crescimento populacional é dado, 

novamente como natural e a solução apontada: o desenvolvimento de novas tecnologias 

capazes de aumentar a produção de alimentos. 

Não é possível ignorar o impacto populacional como parte da crise ambiental, mas 

deve-se relacionar com as causas sociais e não com determinações pseudo naturais. Conclui 

Mészáros, “qualquer alternativa metabólica viável a ordem estabelecida exige a 

harmonização das necessidades humanas com os recursos naturais e humanos 

conscientemente geridos”.107 

Marx apontava o crescimento da industrialização na Inglaterra e a cisão entre cidade e 

campo como problemas decorrentes da evolução do capitalismo na sua época. Sua obra 

também traz referências à poluição dos rios e do ar devido à urbanização crescente na Europa 

do séc. XIX.  

Durante todo o século XIX, a principal preocupação ambiental da sociedade 

capitalista de toda Europa e América do Norte era o esgotamento da 

fertilidade do solo, só comparável às preocupações com a crescente poluição 

das cidades, o desflorestamento de continentes inteiros e os temores 

malthusianos de superpopulação.
108

 

 

O modo de produção capitalista não é o único que se apropria da natureza para além 

de seus limites. O autor Jared Diamod no livro: Colapso: como as sociedades escolhem o 

fracasso ou o sucesso defende a tese que algumas das sociedades dos últimos milênios, como 

os povos originários da ilha de Páscoa, entre outros, exploraram o meio ambiente até o 

colapso, causando assim seu próprio extermínio.109 

                                                           
106

 MALTHUS, Thomas Robert. An essay on the principle of population [1798]. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1989, pp. 201-12. 
107

 MÉSZÁROS, István. Para além do Capital. Op. Cit., p. 318. 
108

 FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Op. Cit., p. 211. 
109

 DIAMOND, Jared M. Colapso. Tradução de Alexandre Rapozo. 5. Ed. Rio de Janeiro, Record, 2007. 



41 
 

“A hipótese que sustentamos é a de que as leis econômicas que regulam a produção 

capitalista não são alheias à relação do ser humano com seu ambiente, mas a 

condicionam”.110 A tendência expansiva com apoio da ciência e tecnologia e a diferença entre 

ritmos naturais e de mercado, entre outros condicionantes, inauguraram uma forma particular 

de lidar com a natureza. Um processo destrutivo, veloz e contraditório, pois atenta contra as 

bases da própria existência. 

Outra particularidade é de escala. As causas e conseqüências da poluição e depredação 

na contemporaneidade são globais e não apenas localizadas em uma região. Como exemplo o 

aquecimento global, poluição dos oceanos, chuva ácida, entre outros. Muitos desses eventos 

são causados a milhares de quilômetros de onde são sentidos os impactos. Autores como 

Crosby afirmam que o chamado imperialismo ecológico, pela troca colombiana,111 iniciou 

uma forma nova de lidar com a natureza com conseqüências mundiais. 

Os colonizadores traziam em suas viagens sementes, doenças e animais que ao 

chegarem aos destinos eram difundidas. Crosby traz relatos dos navegadores, como o capitão 

Cook, quanto à sanidade das terras e dos povos originários antes e depois da troca 

colombiana. Antes da presença do colonizador os povos originários gozavam de ampla saúde 

e após a troca os enfermos cresciam drasticamente.112 

A pilhagem dos recursos naturais teve início na fase mercantilista do capitalismo, 

entre os séculos XV e fins do séc. XVIII com a incorporação de novas terras e a conseqüente 

transformação em mercadoria dos recursos naturais e da mão de obra autóctone. Um exemplo 

desta forma de imperialismo ecológico é a incorporação pelos Estados Unidos da América de 

ilhas com guano.113 

Com o monopólio britânico dos carregamentos de guano bloqueado o acesso 

fácil e econômico ao guano (rico em nitrogênio e fosfatos), os Estados 

Unidos- primeiro oficiosamente e depois como parte de uma política 

deliberada de Estado – empreenderam a anexação imperial de quaisquer ilhas 

que fossem acreditadas ricas desse fertilizante natural... os capitalistas 

americanos se apossaram entre 1856 e 1903, de 94 ilhas, rochas e recifes em 

todo mundo.
114
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Na contemporaneidade a apropriação da natureza, humana ou não, além do uso da 

força, se dá de várias outras formas. Algumas repetem antigos modelos, como, por exemplo, a 

produção para mercado externo de produtos “tropicais” como o tabaco, café e açúcar com 

mão de obra intensa, em condições precárias ou análogas à escravidão. A diferença agora está 

na necessidade de se produzir de maneira perene, logo “ecologicamente correta”. O que deu 

espaço para a criação de um novo conceito, o da sustentabilidade e/ou Desenvolvimento 

Sustentável.115 

 

2.1.1 A sustentabilidade que não se sustenta 

 

O conceito de sustentabilidade e de Desenvolvimento Sustentável (DS) é 

polissêmico.116 Para alguns autores não é possível conciliar desenvolvimento com 

sustentabilidade, para outros o crescimento econômico não é um obstáculo para a preservação 

da natureza natural e humana. As dimensões e contradições do discurso terminam criando 

condições para apropriação da natureza por interesses contraditórios. 

“Em torno a ela (sustentabilidade), abre-se, por certo, a luta entre os que pretendem 

alterar ou reforçar a distribuição da legitimidade e, portanto, de poder tanto sobre os 

mercados como sobre mecanismos de acesso a recursos do meio material, apresentando-se 

como portadores da nova eficiência ampliada, a da utilização „sustentável‟ dos recursos”.117 

A sustentabilidade pode servir a diferentes interesses e, por meio da RSA, pode até legitimar o 

crescimento econômico, sob a forma de “consumo verde”. 

A primeira vez que o termo desenvolvimento foi usado no contexto político foi em 

1949, em um discurso do então presidente dos Estados Unidos da América, Trumam. A fala 

trouxe uma nova categoria: o subdesenvolvimento como sinônimo de regiões 

economicamente atrasadas, colocando o desenvolvimento como único processo possível para 

o País acabar com a pobreza, ser prospero, viver em paz e liberdade e ter acesso a ciência e 
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tecnologia.118 O que permitiu, por outros caminhos, uma nova forma de imperialismo, o do 

mercado. 

O termo ganhou status de algo extremamente positivo, um estado de abundância e 

felicidade, com intuito de redirecionar os debates da época. “Por último os americanos 

afirmam sua hegemonia graças a uma proposta que se pretende por cima do enfretamento 

ideológico capitalismo/comunismo: a chave da prosperidade e da felicidade é o crescimento 

da produção e não um debate sem fim em torno da organização social, da propriedade dos 

meios de produção e do papel do Estado”.119 A partir daí começou a ser utilizado com sentido 

de crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico.  

As teorias de desenvolvimento existentes, longe de resolverem as diferenças entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos – ou chamados “em desenvolvimento” – não foram 

capazes de resolver os problemas sociais como o aumento do desemprego, a fome e a 

violência. Muito pelo contrário foram responsáveis pelo crescimento das desigualdades entre 

Países e concentração de capital em escala crescente.  

O crescimento econômico trouxe sérios problemas e o discurso passou a perder 

credibilidade perante setores da sociedade. A partir daí, os próprios países desenvolvidos 

passaram a formular políticas para um “crescimento sustentado”.  

Essa forma de tratar os problemas é fundamentalmente a mesma que hoje nos 

é oferecida nos sermões que pregam os „limites do crescimento‟ (produzidos 

por ninguém mais do que os ideólogos do clube de Roma), ameaçando-nos 

com as conseqüências fatais da „explosão populacional‟ que se aproxima, 

com o fim precípuo de nos forçar a „aprender a viver dentro dos limites 

existentes‟.
120

  

 

O termo desenvolvimento sustentável foi usado foi no ano de 1979 durante um 

seminário organizado pelas Nações Unidas pela primeira vez. Ganhou força política, e, a 

partir da divulgação do relatório de Brundtland em 1987 o documento mais conhecido como 

nosso futuro comum definiu o DS como “o desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades”.121 

Esse documento, de forte visão antropocêntrica, vinculava a importância da 

preservação do meio ambiente à manutenção da vida humana sobre a terra. Também 
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reconheceu as disparidades entre as nações, propôs uma política de consenso e já direcionava 

o DS para o chamado tripé da sustentabilidade, formado pelas partes econômica, social e 

ambiental. 

A elaboração do documento foi fruto de um processo histórico anterior, iniciado, 

segundo a maioria dos autores estudados, a partir da publicação do livro Primavera Silenciosa 

em 1962, onde Rachel Carson denunciou o uso de agrotóxico DDT – dicloro-difenil-

tricloroetano –, amplamente utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. O uso 

indiscriminado causou o afinamento das cascas dos ovos de pássaros além da contaminação 

do solo e água, a partir daí a discussão acerca da relação homem natureza passou a ter mais 

visibilidade. A idéia de extinção de espécies criava o temor e a possibilidade de extinção da 

própria humanidade. 

Em 1972 foi publicada a primeira versão da obra Limites do Crescimento de Donella 

Meadows e colaboradores que, apesar de limitações, trouxe à tona a idéia da capacidade de 

carga do planeta e dos limites do desenvolvimento econômico. A conferência das Nações 

Unidas sobre meio ambiente humano, em Estocomo, ocorreu neste mesmo ano. “Naquele 

momento é que foram assinalados os limites da racionalidade econômica e os desafios da 

degradação ambiental ao projeto civilizatório da humanidade”.122 

A conferência visava à atuação coletiva dos Países com intuito de preservação dos 

recursos naturais e controle da poluição. Essas diretivas influenciaram as políticas públicas 

brasileiras. Apesar de o Código Florestal brasileiro ter sido promulgado em 1965, essa foi a 

época das políticas estaduais, como os planos diretores das cidades e as leis de uso e ocupação 

de solo, culminando com a Política nacional de meio ambiente, onde o meio ambiente já era 

visto de uma forma complexa incluindo a esfera social como subconjunto.123 

A Rio 92, contou com a presença de 117chefes de Estado  que se reuniram com intuito 

de traçar metas e políticas para o meio ambiente. Dessa conferência foi elaborado um 

programa mundial, conhecido como Agenda 21, que visava regulamentar o processo de 

desenvolvimento segundo padrões sustentáveis. 

“Nesse processo, a noção de sustentabilidade foi sendo divulgada e vulgarizada até 

fazer parte do discurso oficial e da linguagem comum”.124 Nos anos 70, o discurso da 

sustentabilidade deixava claro a necessidade de limites do crescimento, hoje aliado ao 

discurso neoliberal e do empresariado, não se percebe mais contradições entre manutenção do 
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meio ambiente e crescimento econômico. Como está posto na contemporaneidade, vários 

atores sociais apresentam lógicas próprias de apropriação da natureza, humana ou não, desde 

comunidades ribeirinhas, empresários do agronegócio e capitais especulativos em nome da 

sustentabilidade. 

A partir dos conceitos da termodinâmica e entropia125 se passou a utilizar o conceito de 

externalidades126 para a questão ambiental.127 Desse processo surgiram estratégias que 

pregavam o ecodesenvolvimento,128 baseados na ecoeficiência, manejo de recursos naturais e 

controle de desperdício.129 

A partir daí foi apontado como possibilidade de manejo dos recursos ambientais a 

valoração, com instrumentos de mercado, de “bens que não têm preço”, como o ar e a água.130 

Segundo esta lógica o problema residia nos espaços onde não estava presente a propriedade 

privada. Uma das tentativas da valoração se deu no protocolo de Kioto131 em 1988. A não 

adesão dos Estados Unidos da América, o maior emissor de gases do efeito estufa da época, 

deixou clara a fragilidade do acordo. Problema repetido na conferência de climática de 

Copenhagem em 2009, onde poucos Países, entre eles o Japão, se comprometeram com metas 

de redução claras de emissão de CO2 na atmosfera. 

Escolas de economia ecológica continuam criando estratégias espetaculares para a 

chamada “internalização das externalidades” pelo mercado.132 Os instrumentos de mercado 
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americanos mostram suas táticas para a redução dos gases do efeito estufa. Viajam a países da África 

subsaariana, Índia, Nepal entre outros em busca de possibilidades de “regate de carbono”. Entre eles em uma 

aldeia na Índia, onde a população vive em condições miseráveis, fazem a proposta: colher as fezes das vacas, que 
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não garantem a permanência da biodiversidade, apenas permitem a quem tem recursos 

financeiros a possibilidade de poluir ou de utilizar os recursos naturais.133 

Deste ponto de vista, se considerarmos o meio ambiente como um terreno 

contestado material e simbolicamente, sua nomeação – ou seja, a designação 

daquilo que é ou não ambientalmente benigno- redistribui o poder sobre os 

recursos territorializados, pela legitimação/deslegitimação das práticas de 

apropriação da base material das sociedades e/ou de suas localizações.
134

  

 

Trata-se também de um problema ético, como exposto pela revista The Economist:  

A medida dos custos de uma poluição não paga que afeta a saúde depende 

dos lucros que se perdem por causa da maior doença e mortalidade. Desse 

ponto de vista, uma determinada quantia de poluição negativa para a saúde 

deveria ser imputada àquele país que tiver menores custos, que seria o país 

com os salários mais baixos. Penso que a lógica econômica de descarregar 

lixo tóxico nos países com salários baixos é impecável e deve ser encarada de 

tal maneira.
135

 

 

Neste exemplo impressionante os instrumentos de mercado, no caso os valores dos 

salários, não garantiram a integridade tanto do ambiente natural quanto humano de um grupo 

de países em relação a outro. Na contemporaneidade o empresariado do agronegócio 

brasileiro busca, por meio de mecanismos de mercado, a valoração das reservas legais. E 

ainda vão mais longe propõem, novamente, o financiamento público estatal das reservas já 

previstas em lei no Código Florestal. Algo que está sendo criado com termos como “pagar 

para se ter a floresta em pé”. 

Conclui Mészáros,  

(...) As pessoas deveriam esquecer tudo sobre cifras astronômicas 

despendidas em armamentos
136

 e aceitar cortes consideráveis em seu padrão 

de vida, de modo a viabilizar os custos da “recuperação do meio ambiente”: 

isto é, em palavras simples, os custos necessários à manutenção do atual 

sistema de expansão da produção de supérfluos.
137

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
no país são numerosas porque são consideradas sagradas, e processá-las em um biodigestor, com isso e a 

conseqüente queima do metano produzido pelas fezes, o gás, um dos causadores do efeito estufa é “resgatado”. 

Para cada “tonelada de metano resgatada” de fezes, a aldeia ganha 5 centavos de dólar e o resgate é vendido, nos 

Estados Unidos da América, na bolsa de carbono, por valores não revelados em créditos para que as grandes 

empresas “responsáveis” continuem produzindo. Ganhando assim um selo de emissões totalmente neutralizadas. 

Enquanto isso, na aldeia indiana, crianças e mulheres passam dias colhendo e caminhando cada vez mais longe 

em busca das fezes das vacas, o que gerou, entre outras conseqüências, um enxame de moscas na aldeia.  
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 RIST, Gilbert. El desarrollo, historia de una creencia occidental. Op. Cit. 
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 ACSELRAD, Henri. “Conflitos Ambientais: a atualidade do objeto”. In: ACSELRAD, Henri (org.). 

Conflitos Ambientais no Brasil. Op. Cit., p. 19. 
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 The Economist (1992) apud FOLADORI, G. Limites do desenvolvimento sustentável. São Paulo: Unicamp, 

2001, p. 149. 
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cofres públicos. O orçamento previsto para o Ministério do Meio Ambiente para 2010 é de 3,5 bilhões de reais.  
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2.1.2 O setor e a “sustentabilidade”: produção sem “nenhum dano ambiental” e a 

concepção do Desenvolvimento Sustentável no setor sucroalcooleiro 

 

Em vez de desenvolvimento em detrimento do meio 

ambiente, ou proteção ambiental em detrimento do 

desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável buscaria 

ao mesmo tempo o desenvolvimento “tradicional” e a 

proteção (e recuperação) ambiental.
138

 

 

O conceito de DS no setor sucroalcooleiro confirma a versão de possibilidade de 

crescimento econômico compatível com a preservação da natureza. O conceito é complexo e 

inclui três esferas, a econômica, social e ambiental. No quadro I está exposto o que cabe a 

cada parte desse conceito e suas respectivas áreas de atuação.  

 

QUADRO I: 

TRIPÉ DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SETOR 

SUCROALCOOLEIRO139 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

  

Quando se trata da esfera econômica a idéia defendida é a desenvolvimentista. Como 

defesa são usados os números de empregos gerados pela agroindústria sucroalcooleira. 

Segundo dados da UNICA, o setor teve, em 2008, receita bruta anual de 48 bilhões de reais e 

gerou, apenas no mês de abril 50 mil novos empregos.140 No estado de Pernambuco o setor é 
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 Relatório de Sustentabilidade ÚNICA, 2008. Disponível em URL: http://www.unica.com.br/noticias/ show. 

asp?nwsCode={2D533D7C-3799-466C-B79D-C17537E03D6}. Acesso em setembro de 2009. 
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 Dados UNICA e Sindaçúcar PE. 
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 Açúcar Ético, Setor sucroalcooleiro paulista gerou 50 mil empregos em abril. Disponível em URL: 

http://www.sucre-ethique.org/Setor-sucroalcooleiro-paulista.html. Coleta em Maio 2009. 

Desenvolvimento Sustentável 

Econômico 

pois gera empregos, 
renda e prosperidade em 
um ambiente de 
negócios desregulado e 

competitivo 

Social 

Priorizam projetos capazes 
de contribuir 
 para a construção 
de uma sociedade mais 

justa. 

Ambiental 

Responsabilidade 
ambiental,  
traduzida pela 
determinação 
de conservar e respeitar o 

meio ambiente 
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responsável por 15% da economia.141  O empresariado elege, por razões que dispensam 

comentários, a esfera econômica como única capaz de promover as outras, a social e 

ambiental, do conceito de DS. A esfera econômica, do quadro nº 1, parte de um pressuposto, 

de um ambiente “desregulado e competitivo”. Permeado pela idéia positiva do 

desenvolvimento. 

 Na esfera social se priorizam projetos pontuais, todos geridos pelo terceiro setor, como 

saída para a construção de uma sociedade com menos desigualdades sociais. Como será 

tratado no próximo capítulo, as grandes áreas de investimento são as de saúde e educação. A 

responsabilidade sócio ambiental é apontada como a grande responsável pela idealização 

desses projetos. 

 Já na esfera ambiental a principal aposta é na tecnologia como saída para a construção 

de uma sociedade sustentável. “Cada vez mais o desenvolvimento e implementação de 

estratégias adequadas para o desenvolvimento sustentável será baseado na gestão do 

conhecimento, com a incorporação dos recentes desenvolvimentos em tecnologia de 

informação e comunicação”.142 

 Além de ser ter como objetivo o cumprimento das leis e “respeito” ao meio ambiente a 

gestão da natureza, feita por meio de projetos geridos pelo terceiro setor, traz idéias 

conservacionistas.143 As medidas adotadas são direcionadas para compensações e reparações 

ambientais144 com ampla aplicação de instrumentos de mercado. 

 

2.1.3 Exploração da Natureza natural pelo setor sucroalcooleiro: peculiaridades 

da produção de açúcar e etanol no Brasil e em Pernambuco 

  

A produção dos subprodutos da cana-de-açúcar, assim como todas as atividades da 

“indústria no campo”, tem características próprias de utilização dos recursos e conseqüências 

à natureza natural e humana. Os impactos foram divididos em uso do solo; dos recursos 
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Dados fornecidos pelo Sindaçúcar PE. Em entrevista ao jornal folha de Pernambuco, em 10 de Junho de 2010, 

o governador do estado Eduardo Campos afirmou que o setor é responsável por 20% da economia do estado. 
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 MACEDO, Isaias d. C. A energia da cana-de-açúcar: doze estudos sobre agroindústria da cana-de-açúcar no 

Brasil e a sua sustentabilidade. São Paulo: Berlendis & Vertecchia – UNICA: União da Agroindústria Canavieira 
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143
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custos ambientais refletirão no preço dos bens e serviços produzidos, introduzindo o conceito do "passivo 
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que causam, internalizando as externalidades ambientais negativas por elas produzidas, traduzidas nos gastos 

necessários à diminuição, eliminação ou neutralização dos danos. DERANI, Cristiane. Direito ambiental 

econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 158. 
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hídricos; do ar e à natureza humana. Na primeira parte do capítulo pretende-se abordar 

brevemente algumas dos impactos e conseqüências da lavoura de cana-de-açúcar e da 

produção de seus subprodutos. Na segunda parte será abordado o impacto da atividade sobre o 

trabalho humano. A “moderna” escravidão e impactos da mecanização sobre a mão de obra. 

 

 

2.1.4 O caso do solo. Uso capitalista da terra. Expansão da fronteira agrícola e 

zoneamento agro-ecológico da cana-de-açúcar. E conseqüências ambientais 

 

Todo progresso na agricultura capitalista é um progresso da 

arte de roubar, não só do trabalhador, mas do solo; todo 

progresso no aumento da fertilidade do solo por um 

determinado tempo é um progresso em direção à ruína das 

fontes mais duradouras dessa fertilidade... A produção 

capitalista, portanto só desenvolve a técnica e o grau de 

combinação do processo social da produção solapando 

simultaneamente as fontes originais de toda a riqueza – o 

solo e o trabalhador.
145

 

 

 O convívio com a terra é uma das formas mais antigas de relação do ser humano com 

a natureza natural e uma das mais controversas. Marx dedicou muito de sua obra sobre seu 

uso. No texto Formações Econômicas Pré-capitalistas o autor afirma que. 

Por maiores que sejam os obstáculos que a terra possa opor aos que a 

trabalham e dela realmente se apropriam não é difícil estabelecer uma relação 

com ela, enquanto natureza inorgânica do indivíduo vivo, como sua oficina, 

meio de trabalho, objeto de trabalho e meio de subsistência do sujeito.
146

 

  

No capítulo “a chamada acumulação primitiva” Marx demonstra como a expropriação 

do produtor rural de suas terras, “escrita a sangue e fogo nos anais da humanidade” 147 foi a 

base de todo o processo de acumulação primitiva, uma fase anterior ao capital e necessária à 

sua fundação. Segundo o autor “o prelúdio da revolução que criou a base do modo capitalista 

de produção ocorreu no último terço do século XV e nas primeiras décadas do século XVI”.148 

 A partir dos fins do século XVIII, intensificou-se a pilhagem das riquezas naturais 

históricas, em escala global, agregado à divisão internacional do trabalho. Apesar do início do 

processo ser anterior, entre eles a implantação do sistema de plantação baseado do tripé, 
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 MARX, Karl. O Capital. Vol. I Tomo I, cap. I a XII. Coleção os Economistas. Trad. Regis Barbosa e Flávio 
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Terra, 1975, p. 69. 
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Koth. São Paulo: Ed. Nova cultural, 1988, p. 831. 
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latifúndio, monocultura e produção para o mercado externo,149 é sem dúvida a base do “novo” 

agronegócio. 

 Na contemporaneidade, cerca de cinco séculos após o início da acumulação primitiva, 

a relação com a terra, nas grandes monoculturas, continua sendo operada de acordo com essa 

lógica de produção, que conta com algumas novas peculiaridades. Com a produção para o 

lucro, avanço da tecnologia, a dissociação, cada vez maior, entre campo e cidade, e a indústria 

no campo, o capital cria e recria antigas formas para o funcionamento da exploração da terra 

para além de seus limites. 

 Pode-se dizer que se trata de um problema de ritmos, o ritmo natural da produção e a 

maneira de se produzir de forma sustentável150 não é o mesmo da produção de mais valia, o 

que impossibilita qualquer forma realmente racional de manejo do solo. A monocultura atenta 

contra o pool genético. No início com o desmatamento e, em longo prazo, com as práticas 

intensivas responsáveis por sua erosão e “desertificação”. 

O resultado dessa tendência à monocultura é o esgotamento prematuro das 

terras, muitas vezes com grandes custos para a sua adaptação a novos usos... 

Em princípios dos anos 80, a superfície estimada de terras em processo 

moderado ou grave de desertificação abarcava uns 2,08 milhões de 

quilômetros quadrados, quer dizer, 10% da superfície total da região 

(América Latina).
151

 

  

O desmatamento torna-se altamente atrativo, pois, as primeiras safras são 

excepcionalmente produtivas devido à fertilidade histórica acumulada. Com o uso contínuo o 

solo perde esse diferencial e tende-se a colonização de novas áreas. Esse movimento gera, 

entre outras conseqüências, a expansão da fronteira agrícola. 

 Segundo Pádua a idéia de limites da produção da agricultura já encontra tímidas vozes 

na história do Brasil Império. Desde as últimas décadas do período percebe-se que alguns 

autores, como Werneck, Capanema, Bonifácio, Pacova, entre outros, inclusive publicações 

como a Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (IIFA) editada no 

Rio de Janeiro entre 1869 e 1890, alertavam para a diminuição da produtividade do solo 
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devido a vários fatores entre eles os da natureza natural.152 Uma característica, que se mantém 

na contemporaneidade, é a aposta na tecnologia como saída para crise ambiental da época.  

 No caso brasileiro, como confirmado pelo setor sucroalcooleiro, a expansão da 

fronteira agrícola se deu com financiamento público. O Proálcool é o programa mais citado 

quando se trata do desmatamento de remanescentes da Mata Atlântica em Pernambuco. 

Segundo o CEPAN, foi o grande responsável por um aumento considerável da incorporação 

dos tabuleiros com objetivo de instalação da monocultura da cana-de-açúcar. No nível federal, 

três projetos entre o período de 1970 a 1974 foram responsáveis por praticamente marcar o 

perímetro da Amazônia brasileira com o discurso de proteção de fronteiras. Entre eles o 

Projeto de Integração Nacional o PIN na década de 1970. 

 Empresários do setor do agronegócio tinham que desmatar para receber o título de 

propriedade da terra. Na Amazônia onde a reserva legal deve preencher 80% da propriedade, 

segundo o Código Florestal brasileiro, os empresários do agronegócio estão reflorestando as 

áreas ou comprando outras de “floresta em pé” como medida compensatória. No Estado de 

Pernambuco, e em todo o Brasil durante o Proálcool, iniciado em 1975, usineiros que 

recebiam generosas verbas e subsídios estatais para desflorestar e expandir a lavoura de 

cana.153  

 Tradicionalmente154 as áreas de cultivo da cana-de-açúcar se restringiam às várzeas, 

bem como colinas suaves. A partir do programa foram incorporados os tabuleiros, áreas 

originalmente consideradas impróprias à cultura da cana. Apesar de necessitarem de insumos, 

compensavam com alta produtividade industrial.155 Nos tabuleiros era possível a mecanização, 

já que se tratava de extensas áreas planas. Os tabuleiros, como já tratado no primeiro capítulo, 

não são freqüentes no Estado de Pernambuco, dispostos exclusivamente na porção da mata 

seca, ao norte de Recife. Esse foi o motivo pelo qual a expansão em Alagoas foi maior na 

época. 

 “A incorporação dessa área ao processo produtivo, evidentemente, implicou em um 

grande processo de desmatamento e na substituição dessa mata nativa (mata atlântica) por 
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canaviais”.156 A grande maioria dos estados produtores aumentaram consideravelmente sua 

área reservada a monocultura de cana, entre eles, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

Alagoas, Sergipe, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo.157 

 

QUADRO II: 

 EXPANSÃO DA ÁREA DE CANA PLANTADA EM HECTARES DE 1950 A 1989158 

 

ANO 1950 1970 1980 1989 

PERNAMBUCO 137.933 273.877 380.509 445.124 

BRASIL 796.687 1.653.960 2.400.658 4.075.839 

 

 

QUADRO III: 

 PRODUÇÃO DE ÁLCOOL TOTAL (ANIDRO E HIDRATADO) EM MIL LITROS  

DE 1973 A 1991159 

 

ANO 1973-1976 1979-1982 1983-1985 1989-1991 

PERNAMBUCO 78.121 232.011 430.512 532.810 

BRASIL 615.530 3.780.984 9.645.477 11.693.503 

  

Em 1980 já se observava uma grande expansão da área destinada a lavoura de cana-

de-açúcar, que ultrapassava os 2.400.000 hectares. Esse crescimento foi intensificado nos 

anos que vigorava o Proálcool. 

No quadro III pode-se perceber a ampliação da área cultivada de cana entre os anos de 

1950 e 1989. Em 1950 eram cultivados 796.687 hectares, destes Pernambuco representava 

17,3% da área de cana plantada. Já em 1989 esse percentual caiu para 10,9%. O crescimento 

da área plantada no País teve incremento de 511,5% no referido período. Já em Pernambuco o 
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crescimento foi de um pouco mais de três vezes, o que corresponde a 322,7%. O que pode ser 

considerado uma grande expansão já que o estado não tem tabuleiros em grande parte de seu 

território, significando que no estado o crescimento maior se deu nos remanescentes de mata 

atlântica até então não utilizados pela cultura. 

 Comparando com a tabela IV percebe-se que o aumento da área da lavoura se dá de 

forma mais intensa paralelamente às fases do Proálcool. A produção nacional de álcool de 

1973 a 1991 aumentou 1899,7%, e no estado de Pernambuco em 682%. 

 O crescimento da produção foi provocado, entre outros fatores, pelo aumento da 

produtividade, devido à modernização da atividade agrícola, fruto dos programas estatais 

como o Plano de Expansão da Indústria Açucareira Nacional, de 1965; Planalsucar 1971; 

Programa Nacional de Racionalização da Agroindústria Canavieira, de 1971; entre outras 

intervenções estatais tratadas no primeiro capítulo. 

A produtividade passou de 40,9 t/ha em 1970 para 62,0 t/ha em 1989. Já em 

Pernambuco partiu de 40,6 t/ha para 54,1 t/ha no mesmo período.160 O que não garantiu a 

estabilidade da colonização de novas áreas pela lavoura de cana-de-açúcar.  

Entre 1994 até 1998 houve outro pique de aumento impulsionado pela exportação de 

açúcar. A safra 2003/2004 a área tomada pela cana chegou a 5,3 milhões de hectares. A área 

de maior expansão ocorreu na região Centro Sul, responsável nesta safra (2003/2004) por 

79% da área de lavoura.161 

Pode-se afirmar, sem temor, que apesar da produção de açúcar continuar 

crescendo, foi a produção de álcool diretamente da cana-de-açúcar que 

estimulou o grande crescimento desta cultura, transformando espaços já 

ocupados e se apossando de espaços novos em fase de ocupação. Assim, a 

cana foi o agente motor tanto na produção como na reprodução dos espaços 

ocupados.
162

 

  

De acordo com dados do agronegócio brasileiro a área de cana colhida em 2009 foi de 

7,8 milhões de hectares, um crescimento de 979,05 % desde 1950. Com a atual credibilidade 

do etanol a tendência é que a lavoura de cana-de-açúcar continue em expansão. O zoneamento 

agroecológico da cana-de-açúcar, um dos itens necessários para tornar o etanol uma 

commodity, regula as áreas onde pode ser plantada cana-de-açúcar no Brasil, segundo o 
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zoneamento são restringidas a Amazônia, pantanal, bacia do alto Paraguai e áreas de 

vegetação nativa de outros biomas. 

 O zoneamento, que aparentemente restringe a área de plantio, na verdade o autoriza 

em outros lugares com a conseqüente ampliação da fronteira agrícola. Segundo estudo da 

Embrapa existe ainda, aproximadamente, 100 milhões de hectares aptos a expansão de 

espécies de ciclo anual. Se o zoneamento for aprovado, 64,7 milhões de hectares poderão ser 

plantados de cana. Ao invés de diminuição ou manutenção da fronteira agrícola o zoneamento 

vai permitir a expansão da monocultura em mais de oito vezes. Como se pode perceber no 

mapa I abaixo: 

MAPA I: 

MAPA DO ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO  

DA CANA-DE-AÇÚCAR 2010163 
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 Nas áreas em amarelo estão marcadas as proibidas pelo zoneamento. O que está 

gerando muitos casos de conflito, pois tanto na Amazônia legal, quanto na borda do pantanal 

já existem lavouras.164 No mapa podemos perceber a tendência à interiorização da cultura, 

áreas antes ocupadas por outras lavouras, como o café e que hoje disputam espaço com a soja. 

O preço em mercado futuro, que também tem como requisitou transformar o etanol em 

commodity permite plantar sabendo, mais ou menos, quando vai receber depois da colheita, 

além de ampliar a aceitação do produto no mercado externo, principal intenção do 

empresariado do setor. O que já virou commodity como o café, por exemplo, mostrou que 

quando o preço é fixado a principal forma de aumentar os lucros é cortando custos, no caso 

mão de obra. As conseqüências serão discutidas na segunda parte deste capítulo. 

 O preço commodity é uma das faces de outra determinação histórica capitalista, a 

concorrência intra-ramos. “A conseqüência é um preço igual para produtores com condições 

e custos de produção diferentes. Naturalmente, o resultado... é o empobrecimento de muitos e 

o enriquecimento de poucos”.165 

 A concorrência aplicada à terra gera o monopólio, avanço em terras virgens, busca de 

renda diferencial do solo e intensificação do capital sobre a mesma superfície até seu 

esgotamento. Além de concentração fundiária. Segundo o Censo Agropecuário de 1975, 77 % 

de toda cana produzida tem origem em propriedades de 100 ou mais hectares, embora esses 

representem apenas 8 % do total das propriedades.166 As conseqüências à natureza natural não 

poderiam ser outras além da poluição e degradação e exaustão do solo. 

 Segundo o empresariado do setor sucroalcooleiro, as novas áreas plantadas seriam as 

já degradadas ou de pastagens abandonadas, eles afirmam que é possível continuar crescendo 

8 % ao ano de forma “sustentável”. A aposta é na aplicação intensiva de engenharia genética 

para aumento da produtividade e mecanização crescente das lavouras. 
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2.1.5 Uso de agrotóxicos 

  

A aplicação da tecnologia para aumento da produtividade agrícola por meio de 

herbicidas, defensivos e fertilizantes teve início na chamada segunda revolução agrícola entre 

1830 e 1880. Foi o início da química aplicada ao solo principalmente depois das descobertas 

de Liebig.  

A primeira revolução agrícola foi um processo gradual onde os principais diferenciais 

de produtividade do solo são os hoje defendidos pela moderna agroecologia,167 a rotação de 

culturas, adubação com esterco, drenagem e manejo de rebanhos. 

Na contemporaneidade, segundo a maioria dos autores estudados, se vive a terceira 

revolução agrícola iniciada no séc. XX, a base do agronegócio.  

 
(...) Envolveu a substituição da tração animal pela tração mecânica na 

agricultura, seguida pela concentração de animais em estábulos imensos, 

conjugada com a alteração genética das plantas (produzindo monoculturas 

mais estreitas) e uso mais intensivo de substâncias químicas – tais como 

fertilizantes e pesticidas.
168

 

 

A aplicação de herbicidas169 é intensa na cultura de cana de açúcar, ainda há aplicação 

de fungicidas, acaricidas e vários tipos de defensivos agrícolas.170 E essa aplicação diminui 

consideravelmente o custo da cultura, pois diminui o número de limpas.171 Para se manter a 

lavoura com um índice de sanidade aceitável são necessárias três “limpas” por ano, cada 

“limpa” manual custa em média mil reais o hectare172 já a aplicação de defensivos custa cem 

reais por a mesma área. Na usina Trapiche, por exemplo, com área de 19 mil hectares de cana 
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plantada, o custo total da limpa manual seria R$19.000.000 com uso de defensivos o custo 

fica em R$ 1.900.000 O que representa uma economia dez vezes maior do que se a limpa 

fosse manual. 

Por isso que poucas usinas são credenciadas como fornecedoras de cana orgânica. 

Geralmente pequenas ou médias propriedades, usam controle biológico de pragas, e destinam 

a produção a subprodutos, como por exemplo, a cachaça orgânica certificada Sanhançu, 

produzida em Pernambuco. Uma aposta no público do chamado “consumo verde”. 

Como possibilidade para a redução do uso dos defensivos, herbicidas e outros 

produtos da série, a indústria da cana aposta no desenvolvimento de modalidades 

geneticamente modificadas e transgênicas. O que vem ocorrendo com a soja no Brasil. 

Em relação a proteção a fauna – mamíferos, aves, anfíbios e invertebrados, é 

classificado como grau 2 e 1 de impacto (baixo ou nenhum impacto) e 3 (médio impacto) para 

os répteis”.173 O que impressiona é que, segundo a AMANE, entidade de terceiro setor que 

trabalha em parceria com as usinas de Pernambuco, foram encontradas espécies de aves 

endêmicas nos remanescentes de mata atlântica.  

Entre elas a corujinha, que figura na capa da publicação da Usina Trapiche sobre 

responsabilidade sócio ambiental, a Glaucidium mooreorum Caburé. Pelo tamanho da 

devastação da Mata Atlântica, só restam 8% de remanescentes significativos na escarpas da 

Serra do Mar,174 é possível apenas se estimar quanto de biodiversidade se perdeu devido às 

imensas áreas destinadas a monocultura.175 

Segundo a agroindústria o modo de proteção passa por “práticas de conservação da 

biodiversidade incluem preservar amostras importantes de biodiversidade para o futuro, 

prospectar de modo não intrusivo a biodiversidade ainda não explorada e promover o uso da 

terra e recursos naturais de modo ambientalmente correto”.176 Nessa citação fica claro a idéia 

de DS e conservacionismo defendidas pelo setor. 

Na região Nordeste não há levantamento georeferenciado da área que as usinas 

ocupam, além de suas áreas de plantio. Essa é umas das exigências da Operação Engenho 

Verde. Segundo ROGERS, na época colonial em Pernambuco, os senhores de engenho 

“enfatizavam o efeito da posse de propriedade e não o fato da posse”, logo, “eles reconheciam 
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a importância de controlar a terra e mandar nos recursos, e desprezavam a execução da 

cerimônia de posse representada por notários e agrimensores. Nesse mundo, o poder de 

propriedade foi reconhecido sem título escrito em cartório”.177 Prática ainda presente, quando 

perguntados sobre os limites da propriedade, bem como dimensões de matas, rios etc. os 

entrevistados tiveram extrema dificuldade de responder com dados “duros”. A exigência do 

georeferenciamento pelo IBAMA é muito mau vista pela classe patronal. 

As áreas também variam de acordo com o mercado, uma das características da 

concorrência intra ramos. De acordo com o valor do açúcar ou do etanol e do álcool anidro no 

mercado é que as áreas de outros cultivos, como laranja e café, são revertidas para cana-de-

açúcar. Como ocorrido no estado de São Paulo nas últimas décadas. 

Com esse “apetite” capitalista, aumento da demanda por energias “limpas” aumento da 

procura por açúcar no mercado externo devido a quebra da safra em outros países 

produtores,178 financiamento público estatal, como é possível garantir que haverá limites para 

a ampliação da produção e produtividade no setor sucroalcooleiro? E, conseqüentemente, 

mais áreas destinadas ao agronegócio? 

 

2.1.6 Exploração dos Recursos Hídricos. Dependência da água, uso dos rios, 

irrigação e vinhaça 

     

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 

há 1,2 bilhões de pessoas que sofrem por falta de água em todo o mundo.  Além disso, menos 

da metade da população mundial tem acesso contínuo à água potável.179 Mais escassa ainda é 

a água doce, apenas 3% de todas as fontes de água são potáveis. Os oceanos e mares são 

responsáveis por 97% da reserva aqüífera mundial. E nem toda água potável é encontrada em 

locais de fácil acesso, há reservas em geleiras nos pólos e montanhas. 

 O Brasil é o País com uma das maiores reservas hídricas do mundo correspondendo a 

12% de todo o planeta. Essa característica natural faz com que o empresariado da 

agroindústria mundial invista no País tornando-o, além de grande exportador de grãos, açúcar, 

entre outros, um grande exportador indireto de água. 

 “A Constituição Federal e a Lei nº 9.433/97(a Lei das águas) revogam o Código das 

Águas (Decreto nº 24.643/34) e no art. 26 da Lei Maior descreve que as águas superficiais ou 
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subterrâneas são bens dos Estados e da dominialidade da União. Os lagos e rios que banhem 

mais de um Estado e os rios internacionais (art. 20, I)”.180 A partir daí não pode existir a 

propriedade particular dos recursos hídricos, e apenas seu usufruto, já que a água é um bem 

público. 

A cultura da cana exige grande quantidade de água. Tanto para o crescimento da 

planta, quanto para a atividade industrial. Durante todas as fases da produção de subprodutos, 

como o açúcar, etanol e álcool anidro o recurso é amplamente utilizado, fazendo com que, 

entre os setores da agroindústria brasileira, o sucroalcooleiro é o que tem a maior demanda 

desse recurso.181 A água é utilizada para lavagem da cana, nos condensadores, na evaporação e 

vácuo, resfriamento, condensadores de álcool, moagem, fermentação, destilação e lavagem de 

equipamentos.182 

Em Pernambuco, além do valor como mercadoria, as condições naturais foram 

determinantes para a escolha do plantio da monocultura de cana-de-açúcar.  Predomina o 

clima tropical úmido, com duas estações do ano bem definidas, a chuvosa que geralmente se 

inicia entre os meses de Março/Abril até Agosto/Setembro e outra com menos precipitação, 

que conta com as “chuvas de verão” que se estende de Outubro até Fevereiro/Março.183 Por 

esses motivos empresários do agronegócio continuam reeditando a “vocação natural” do 

estado para a monocultura de cana. 

A presença da monocultura se tornou marcante, segundo Espedito Rufino de Araujo. 

Em 1985 a cana-de-açúcar ocupava 81,42% de toda área destinada a cultivos de Pernambuco. 

O segundo lugar ficava para a produção de coco, com 2,35% e as culturas alimentícias, feijão, 

milho, mandioca, banana e batata doce, ocupavam apenas 16,23% da área cultivada.184 

 A Zona da Mata, área onde há a presença significativa da monocultura, é dividida em 

duas partes, a Mata Sul e a Mata Norte. A primeira localizada ao sul da região metropolitana 

de Recife e a segunda ao norte. Na primeira não há tabuleiros e sim uma área colinosa, com 
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domínio de colinas mamelonares, que vão até o sopé da Borborema.185 Os tabuleiros,186 do 

estado se localizam na Mata Norte, apesar de serem menos presentes na paisagem do que em 

outros estados do Nordeste Oriental, como no caso de Alagoas. 

Os principais rios da mesorregião têm as nascentes nas encostas do maciço da 

Borborema e se dirigem ao Atlântico. O regime fluvial é irregular, principalmente após o 

desmatamento que trouxe grande impacto no que diz respeito à erosão das encostas e 

assoreamento. As cheias históricas de Recife, em 1966, 1970 e 1975 ocorreram, entre outros 

motivos, devido ao desmatamento predatório das matas ciliares. A irrigação e uso dos rios 

trouxeram também falta de água para grandes centros urbanos do estado. Que tem demanda 

crescente devido à urbanização acelerada, sobretudo nos anos de seca, como em 1993/1994.   

Quanto à precipitação, na Mata Sul se encontram os maiores índices pluviométricos de 

Pernambuco. Já na Mata Norte o índice é bem menor, sendo os rios usados para irrigação 

direta nos meses mais secos do ano. A diferença pode ser percebida por meio das médias 

pluviométricas, Barreiros, localizada na Mata Sul tem precipitação média de 3.464 mm e 

Goiana, localizada na Mata Norte de 1.981mm.187  

Embora muitas usinas não necessitem de irrigação direta, a retro irrigação é utilizada 

amplamente para a destinação da vinhaça, um dos subprodutos mais tóxicos da atividade 

industrial que é tradicionalmente tratado como efluente é despejado em rios, riachos e lagoas 

ou absolvido pelos lençóis freáticos. 

Segundo Manuel Correia de Andrade, para cada litro de álcool é produzido 13 litros de 

vinhaça.188 Impressiona a quantidade de água necessária a atividade, segundo Pedrosa em 

2005, juntando todas as atividades industriais e agrícolas, para cada litro de álcool, foram 

utilizados 125 litros de água. Se levarmos em conta a produção entre 1973 a 1991, apenas 

para a produção de álcool foram necessários, no Brasil, 3.216.936.750.000 (três trilhões, 

duzentos e dezesseis bilhões, novecentos e trinta e seis milhões e setenta e cinco mil) litros de 

água. E a produção de vinhoto ficou em 334.561.422.000 (trezentos e trinta e quatro bilhões, 

quinhentos e sessenta e um milhões, quatrocentos e vinte e dois mil) litros. 
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Dentro do sistema do processo industrial de açúcar e álcool são consumidos 

cerca de 3,6 bilhões de litros anuais de água, sendo esta atividade econômica 

a que apresenta o maior consumo desse recurso natural.
189

 

 

Outra forma de poluição dos recursos hídricos na mesorregião é a presença de 

agrotóxicos, herbicidas, entre outros, usados para vários fins na monocultura.190 Com o 

Proálcool, a partir de 1975, entre outros programas estatais destinados ao setor, tratados no 

primeiro capítulo, o uso dos defensivos foi intensificado visando o aumento da produtividade 

da cana o que gerou mortandade na fauna ictiológica além de poluição dos rios e lagoas, 

prejudicando as populações ribeirinhas.191 O que tornou, a partir daí, a atividade agrícola 

poluidora, status até então reservado a atividade industrial. 

Nas usinas estudadas (Trapiche e Cruangi) os rios são intensamente utilizados, além 

de lagoas e tanques de decantação de efluentes e cargas orgânicas. Há ainda produção de 

energia elétrica em pequenas hidroelétricas instaladas nos rios de maior porte.  

No caso da Trapiche, três rios são utilizados para a produção de álcool anidro e 

açúcar.192 O Sirinhaém, maior de todos, com uma pequena hidroelétrica instalada, o Quilebra e 

o Itapirubu. A região conta com índice pluviométrico maior do que a Mata Norte, fazendo 

com que não seja necessária a irrigação, apesar da destinação da vinhaça ser a fertirrigação 

irrigação com intuito de adubar o solo, já que se trata de um resíduo com altas taxas de 

material orgânico. 

Em 30 de Outubro de 2009 a Usina Trapiche foi multada em 1 milhão de reais por 

lançar efluentes de alto poder poluidor no rio Serinhaem, graças a denúncia de pescadores que 

filmaram o despejo de vinhoto no rio quando encontraram peixes mortos e água turva. Após o 

envio do vídeo ao IBAMA. A ação contou com apoio do Ministério Público Estadual.193 

Segundo fiscais do IBAMA, se for comprovado o envolvimento da Usina ela pode ter 

a licença cassada e ser fechada. A Usina, que não se pronunciou no caso, afirma que todo o 

vinhoto é utilizado na retro irrigação.  
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O Rio Sirinhaém é alvo de disputas judiciais. Recentemente, em 21 de Agosto de 

2009, foi realizada consulta pública na tentativa de transformação de uma reserva extrativista, 

a Resex, na área de mangue e de suas ilhas. A reserva planejada, de 2.600 hectares, é palco de 

conflitos e disputas há mais de 15 anos. Segundo a Comissão pastoral da Terra, cerca de 53 

famílias de pescadores tradicionais e marisqueiros viviam na área que foi tomada pela Usina, 

além de promover o desmatamento dos sítios. A Trapiche chegou a ser autuada em Julho de 

2008.194 

Segundo o empresariado da Trapiche, “que não pode legalmente” impedir o acesso da 

população aos corpos d‟água, o desmatamento das ilhas e do mangue foi feito pelos antigos 

moradores. A usina reflorestou 31,35 ha de mangue entre 2000 e 2009, um valor pequeno em 

relação aos 2.600 ha da área pretendida pela Resex. 

Localizada na Mata Norte, a usina Cruanji conta com a presença de tabuleiros, 

possibilitando a produção de cana com maior produtividade agrícola, apesar de não ter os 

mesmos índices pluviométricos da Mata Sul, sendo a usina uma das que mais usa irrigação. 

Para essa atividade são utilizados três rios, o Capibaribe Mirim, Sirigi e Cruangi, que nomeia 

a usina. Esse sistema funciona nos meses mais secos do ano entre Outubro, a Janeiro. Em 

anos de estiagem, como em 1997, os rios secaram completamente devido ao uso intenso pela 

usina.
195

 

 O rio Capibaribe-Mirim, com extensão de aproximadamente 93 km, drena a maior 

parte da bacia do rio Goiâna.   

E em determinado trecho da bacia sob a influência da agroindústria 

canavieira o comprometimento mais uma vez da qualidade água está em nível 

crítico, principalmente no período de estiagem que coincide com a produção 

do açúcar e do álcool, quando se usa a fertirrigação.
196

 

  

O empresariado se defende afirmando que o Brasil tem uma “vocação natural” para a 

agricultura e que seria um absurdo não utilizar os recursos. A aposta desta vez se coloca em, 

basicamente duas frentes, a proteção das nascentes e matas ciliares, onde a maior beneficiária 

será a usina que utiliza água em larga escala, e a reutilização da água em processos internos. 

Isso é possível dentro da indústria, mas como reutilizar a água que foi usada para a irrigação, 

que foi absolvida pelo solo e infiltra para os lençóis freáticos ainda não é explicado. 
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 Como também o que fazer com os “rios mortos” devido à presença de agrotóxicos e 

herbicidas que comprometem, além das “lavouras brancas” a saúde e segurança alimentar de 

uma parcela da população que necessita de seus recursos para viver. 

 

 

 

2.1.7 Poluição do ar. O caso das queimadas 

 

Um dos impactos mais criticados internacionalmente da monocultura de cana-de-

açúcar é a queima para retirar a palha como procedimento que antecede a colheita. Durante o 

processo são produzidas e liberadas elevadas quantidades do gás de efeito estufa no ambiente, 

o gás carbônico (CO2), além do dióxido de enxofre (SO2) e diversos compostos cancerígenos, 

como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) etc. 

Outro problema reside na associação entre o monóxido de carbono e a hemoglobina. 

Ao formar compostos instáveis traz riscos a saúde animal e humana. Além do aumento do 

ozônio na baixa atmosfera, com alto poder oxidante.197 “O CO está associado a vários 

problemas neurológicos; ozone troposférico prejudica a agricultura, assim como NOX e SO2, 

com a formação da chuva ácida”.198 

Alguns autores, membros da elite intelectual apoiada pelo setor, entre eles 

MIRANDA, MACEDO e RIPOLI, além de estudos da CETESB199 defendem que a queima da 

cana não provoca danos à saúde, apenas gera desconforto a populações circunvizinhas as 

lavouras quanto ao chamado “carvãozinho”, cinzas geradas pela queima da matéria orgânica. 

A queima apresenta algumas vantagens em relação ao corte cru para os produtores. No 

que diz respeito à agronomia, há destruição da praga broca da cana,200 além do aumento das 
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cinzas do solo, entre outros. No que diz respeito à economia torna a colheita mais rápida, fácil 

e barata. Também há diminuição no uso de herbicidas, já que as ervas daninhas são 

queimadas juntamente com a palha. Na indústria, facilita a formação do caldo, pois a cana já 

vem “pré-cozida”, principalmente nas destilarias de médio e pequeno porte.201 

Segundo dados do setor sucroalcooleiro a queima dos canaviais é prática posterior ao 

início da década de 1950, e foi introduzida com a intenção de aumentar a produtividade do 

corte manual paralelamente à introdução de máquinas carregadoras.202 A prática teve aumento 

significativo com o apoio estatal por meio de programas de racionalização da atividade, 

tratados no primeiro capítulo. No Brasil, no âmbito federal, prevalece o decreto nº 2.661 de 

8/06/98 que regulamenta o código florestal e estabelece manejos de precaução do emprego do 

fogo nas lavouras.  

 O decreto prevê a eliminação do emprego do fogo nas áreas passíveis de mecanização, 

como no Estado de São Paulo até 2021. A lei nº 11.241 de 19/09/2002,203 assinada pelo 

governador Geraldo Alckmin prevê a eliminação das queimadas nas lavouras do Estado. Em 

10 de Março de 2008 foi assinado um acordo para a antecipação do fim do uso do fogo como 

atividade pré-colheita. O prazo foi antecipado para 2014, por iniciativa do empresariado local. 

 A mecanização pode reduzir os impactos ambientais em relação à queima da cana e 

suas consequências, mas, por outro lado, gera o desemprego em massa de uma enorme parte 

da população, já que uma colheitadeira chega a substituir cem cortadores, o que será discutido 

no próximo tópico do presente capítulo. 

 Em Pernambuco não há previsão para extinção da queima, segundo o Sindaçúcar do 

estado. Isso se dá devido à declividade acentuada das áreas de produção além do preço da 

mão de obra ser economicamente vantajoso. Ainda assim há projetos com desenvolvimento 

de protótipos de colheitadeiras que possam “subir ladeiras”. A principal fábrica dessas 

máquinas está localizada na Zona da Mata Norte do Estado, a IMPLANOR. 

 A possibilidade de corte da cana crua é colocada como grande entrave para a colheita. 

Segundo o empresariado não é possível encontrar mão de obra que esteja disponível para essa 

atividade. A cana crua é muito mais trabalhosa de ser colhida, o que gera uma remuneração 

maior para o cortador, segundo o Sindaçúcar PE. 
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 O setor se defende afirmando que o etanol, como produto indireto dessa queima é 

muito menos poluente do que a queima de combustíveis fósseis. Outro ponto colocado diz 

respeito ao tempo de crescimento da cana, onde o CO2 seria “resgatado” da atmosfera. A cana 

é uma cultura anual, leva tempo para crescer e absolve, vamos assim colocar, gradativamente 

o CO2 e o transforma em Oxigênio por meio da fotossíntese. A queima libera uma quantidade 

enorme desse gás, entre outros, em um período curto de tempo, causando um desequilíbrio 

ambiental não somente no ar, mas em todo meio ambiente natural e no ser humano. 

 

 

2.2 Exploração da natureza humana para além dos limites. Particularidades do 

trabalho no setor sucroalcooleiro 

 

A atividade de um número maior de trabalhadores, ao 

mesmo tempo, no mesmo lugar (ou, se quiser, no mesmo 

campo de trabalho), para produzir a mesma espécie de 

mercadoria, sob o comando do mesmo capitalista, constitui 

historicamente o ponto de partida da produção capitalista.
204

 

 

 A produção de açúcar, e mais recentemente de Etanol e álcool anidro, sempre 

exigiu mão de obra intensa. “A natureza intrínseca da cana afetou de maneira fundamental 

seu processamento”.205 Do manejo do solo, plantação, colheita até a obtenção dos 

subprodutos, como açúcar e o álcool o processo de produção vai desde as lavouras até 

procedimentos químicos e fabris, necessitando tanto de mão de obra não qualificada como de 

profissionais super qualificados. 

 Na contemporaneidade, devido à modernização das lavouras, o tempo entre queima, 

corte e processamento é de 48 horas, a partir daí a cana perde teor de sacarose, e conseqüente 

produtividade industrial. O tempo na atividade é tão determinante, que nas usinas estudadas, a 

cana-de-açúcar produzida por fornecedores206 é paga não por peso, mas por teor de sacarose. 

Uma máquina perfura a carga em três pontos aleatórios e calcula, além do teor, o valor do 

carregamento. Durante a safra, que dura em média de 6 a 9 meses,207 a necessidade de mão de 
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obra aumenta consideravelmente. Na Usina Trapiche a diferença entre contratações entre os 

períodos de safra e entressafra é de 3000 funcionários; já na Usina Cruangi é de 2678.208 

 O corte da cana é classificado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, 

como uma das piores formas de trabalho da contemporaneidade. Não é de se estranhar que a 

história do açúcar está associada de forma íntima com a escravidão e a coerção. “Esses traços 

nos ajudam a definir a vinda de trabalhadores, em sua maioria escravos, que deram vida as 

empresas do novo mundo entre o século XVI e final do século XIX”.209 Na contemporaneidade 

há muita semelhança e reedição de antigas formas de exploração do trabalho vivo. A mais 

freqüente, nas lavouras brasileiras, é a contratação temporária, uma forma de flexibilização do 

trabalho. 

 Segundo Rogers os trabalhadores eram vistos como parte da natureza e logo passível 

de exploração assim como a terra. “A intimidade das ligações entre trabalhadores e terra é 

construída através da corporalidade do trabalho. Eles são transformados (pensando em 

injúria, efeitos no corpo), e eles transformam os canaviais”.210 Segundo DABAT a mão de 

obra escrava tinha cunho eugênico.211 Para justificar ideologicamente o discurso da escravidão 

os patrões afirmavam que, como mais próximos da natureza, inicialmente os índios e em 

seguida os escravos, eram menos passíveis de razão. Por esse caminho, assim como as 

florestas, rios, terra a mão de obra deveria ser “domesticada” e explorada. 

 

2.2.1 Particularidades do trabalho no setor sucroalcooleiro 

2.2.1.2 Etapas da produção e trabalho 

 

 A primeira etapa do processo produtivo de derivados de cana-de-açúcar é o preparo do 

solo. Enquanto nas lavouras do Sul e Sudeste há mecanização, em Pernambuco, devido à 

topografia, a maior parte do processo é feito de forma manual. Segundo Araujo, em 

Pernambuco o processo de renovação é composto pelas seguintes etapas: roçagem, 

encoivaramento e queima, arrancamento da soqueira, subsolagem, revolvimento, 

destorroamento e aplicação de calcário. 
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 A roçagem consta da remoção dos arbustos que crescem nas áreas de plantio, esta 

tarefa está relacionada com a aplicação de herbicidas. O encovaramento, a queima e 

arrancamento das soqueiras são operações manuais, esta uma das mais penosas. A aplicação 

de calcário, operação de correção do solo, é executada, geralmente, por crianças e mulheres. 

 Segundo Dabat, a presença de mão de obra infantil e feminina sempre esteve ligada à 

produção de açúcar e seus derivados e são os aspectos mais chocantes do atraso das questões 

trabalhistas do setor. Aliada a violência patronal impune.212 

 Na fase do plantio, também composta de etapas, entre elas a adubação, geralmente 

executada por mulheres, o contato com insumos químicos entre eles um composto de 

nitrogênio, potássio e fósforo, é freqüente. Nessa fase é feita a adubação com vinhoto. Nas 

usinas estudadas o processo é feito por meio de sistemas de retro irrigação, mas segundo 

Araujo e Alencar ainda há adubação manual, uma atividade extremamente penosa, tanto pela 

declividade acentuada quanto pelo odor que a matéria orgânica exala. 

 Devido às características químicas do vinhoto somente a tubulação feita de alumínio 

não oxida, o que encarece significativamente o processo, deixando apenas para as grandes 

usinas executá-lo por meio de bombas, as menores propriedades geralmente utilizam mão de 

obra viva. 

 É na fase de combate às pragas e doenças da lavoura que os trabalhadores ficam mais 

expostos a produtos químicos nocivos à saúde, como agrotóxicos, inseticidas, fungicidas e 

defensivos, chamados pelos canavieiros de “veneno”. Esses químicos afetam não apenas o 

trabalhador, mas toda a população pela contaminação da água, alimentos, terra, entre outros.213 

 As mudanças, devido à modernização da monocultura de cana, aumentaram a 

quantidade de produtos químicos da cultura, segundo Araujo214, se tornaram extremamente 

prejudiciais à natureza por três motivos: 

1. Em virtude do não uso de equipamentos adequados, a aplicação de herbicidas e 

agrotóxicos tem provocado danos irreversíveis à saúde do trabalhador. 

2. A generalização do uso de herbicidas tem aumentado o desemprego sazonal, pela 

substituição de mão-de-obra utilizada na limpa manual ou com cultivador; 
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3. Destruição de lavouras alimentares próximas ao plantio da cana pelo uso de herbicidas 

e poluição dos rios com resíduos dos herbicidas e agrotóxicos em geral, provocando, 

inclusive, a redução da ingestão de proteínas animais pelos trabalhadores, em virtude 

da morte dos peixes e crustáceos dos mananciais da zona canavieira. 

 A próxima etapa, onde há corte manual, é a queimada pré colheita. O espaço de tempo 

entre os procedimentos tende a ser cada vez mais curto, pois, como já explicitado, a cana 

perde rapidamente produtividade industrial após queimada. Em Pernambuco, quase a 

totalidade do corte é feito manualmente. Essa parte do processo produtivo é uma das mais 

desgastantes do trabalho no setor. 

Os contratos são temporários e duram, em média, o tempo da safra. Segundo a revista 

Veja,215 o setor emprega anualmente 3,5 milhões de pessoas entre agrônomos, engenheiros, 

cortadores. Desses aproximadamente 2,5 milhões são temporários, em sua maioria, cortadores 

de cana. Essa forma de contratação faz com que um grande número de trabalhadores, por não 

ter outro meio de sobreviver, passem grande parte do ano disponível para qualquer tipo de 

trabalho, a fim de manter as mínimas condições de manutenção de sua existência. 

Durante a safra o ritmo de trabalho é intenso, segundo dados de São Paulo, que podem 

muito bem retratar a realidade de cortadores de várias regiões do Brasil, 38% dos 

entrevistados declararam acordar entre as 4:30 e 5:00 horas, 35% entre 5:00 as 5:30 horas e os 

demais entre 5:30 e 6:00 horas.216 O corte na lavoura começa antes das sete da manhã, e para 

atingir a quantidade determinada o cortador deve cortar, no mínimo 10 toneladas/dia de cana, 

o que o leva ao limite de sua força física.217 

 

2.2.1.3 Saúde do canavieiro e pagamento por produção 

  

Assim, as câimbras são freqüentes além de outras manifestações de exaustão. 

O trabalhador submetido a um ritmo tão violento de trabalho, que perde a 

destreza no corte. Isso faz com que ocorram muitos acidentes, cortes na mão, 

na perna, apesar dele utilizar todo o equipamento de proteção ao trabalho. 

Uma terceira conseqüência são as inclinações que ele faz no movimento 

corporal, que provoca, a médio prazo, doenças de coluna. Temos encontrado 
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muitos trabalhadores que, a partir dos 27 anos, estão praticamente 

inutilizados para o trabalho, devido a problemas de coluna e de acidentes.
218

 

  

Segundo Alencar, “o processo saúde doença varia de acordo com o grau de instrução, 

experiência vivida anteriormente, indo desde a preocupação exagerada com a doença até o 

descaso total”.219 No caso dos cortadores as principais doenças citadas estão relacionadas com 

as condições de trabalho como a dieta pobre, a desidratação, a fadiga, o cansaço, as doenças, 

as doenças por movimentos repetitivos e posturas forçadas, excesso de exposição ao sol, 

chuva, poeira, fuligem da queima da palha, lama, ferimentos com instrumentos de trabalho, 

acidentes de transporte e a fome. 

A noção de saúde do canavieiro está intimamente ligada à idéia de possibilidade de 

trabalhar. Assim, quando pode trabalhar, mesmo com gripe, dores musculares ou ferimentos o 

cortador diz estar com saúde. Só algo que impossibilite de executar sua tarefa é que é 

caracterizado como “doença”.  

 

2.2.1.4 Pagamento por produtividade 

 

O pagamento é feito por produtividade.  

O pagamento por produção estimula o bóia-fria a trabalhar até o limite de sua 

força física, beneficiando o processo de acumulação capitalista. Do ponto de 

vista da racionalidade do capital, o volante representa a vantagem de ser pago 

em troca da concretização do trabalho (pagamento por tarefa), além de ser 

contratado somente nos momentos de necessidade premente de mão-de-obra, 

implicando na redução do custo da produção.
220

 

  

Essa prática de pagamento é alvo de investigações do Ministério Público do Trabalho 

devido ao grande número de mortes por exaustão nos canaviais. “A gente entende que na raiz 

do problema está o pagamento por produção numa atividade tão pesada quanto o corte de 

cana”, afirmou o procurador do trabalho Aparício Querino Salomão.221 

 Outra prática comum nas usinas é a premiação dos “melhores cortadores” ou os 

“campeões de produtividade” com cestas básicas, eletrodomésticos e motocicletas, como no 

caso da usina Cruangi. O que faz com que haja uma verdadeira “disputa” por cortar cada vez 
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 Idem. 
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 ALENCAR. Eloine do Nascimento. Trabalho e Saúde do Canavieiro. Op. Cit., p.146. 
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 BACCARIN, J. C. Trabalhadores rurais volantes da região de Jaboticabal: crescimento, características e 

aspectos organizacionais. Piracicaba, Dissertação (Mestrado em Economia Agrária) Escola superior de 

Agronomia da Universidade de São Paulo, 1985. 
221
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mais cana, levando os cortadores a exaustão cada vez mais freqüente. Segundo a CPT há 

relatos de cortadores que chegam a cortar até 15 toneladas dia.222  

 O pagamento por produção traz outro problema, o trabalhador não sabe quanto irá 

receber. Como muitas das frentes de trabalho não existem balanças que pesem a quantidade 

de cana cortada, outros critérios são usados. O cortador só sabe quanto colheu e quanto vai 

receber no dia de seu pagamento. Segundo a entidade de terceiro setor Açúcar Ético um 

cortador ganha R$400,00 fixos e mais R$2,5 por tonelada de cana cortada, o que dá uma 

média de R$ 700 a 800 por mês.  

 Em Pernambuco na última convenção da FETAPE, em 04 de Novembro de 2009, 

ficou determinado que o salário base dos trabalhadores da palha da cana ficaria fixado em R$ 

495,00, retroativos a Outubro desse ano, e a partir de janeiro de 2010, dez reais acima do 

salário mínimo. Ou seja, R$ 520,00 reais.223 

Segundo a UNICA, “As convenções e os acordos coletivos de trabalho firmados entre 

os sindicatos patronais e profissionais do setor compreendem o pagamento por produção, 

retratando a vontade das partes na relação capital e trabalho no âmbito da atual legislação, 

que permite essa forma de remuneração”.224 Por isso não pretende mudar a forma de 

remuneração do trabalho dos cortadores. 

 De R$600 a R$800 pode ser a realidade em São Paulo, mas como podemos perceber 

nos contracheques de cortadores de engenhos fornecedores da usina Cruangi, o valor recebido 

é muito inferior: 
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 Disponível em URL: http://www.cptpe.org.br/modules.php?name=News&file=article&sid=105 
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 Disponível em URL: http://www.fetape.org.br/index.php?secao=noticiaunica&codnot=352. Data da coleta 

Junho 2010. 
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IMAGEM II: 

CONTRACHEQUE I 
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IMAGEM III: 

CONTRACHEQUE II 
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IMAGEM IV: 

RECIBO REVISÓRIO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SAFRA: 

 

 

 

2.2.1.5Transporte 

  

  O transporte que leva os trabalhadores às lavouras geralmente é precário. Há relatos 

que os caminhões carregadores de cana colhida transportam também os cortadores. Como não 

há cadeiras individuais, e muito menos cintos de segurança, os cortadores são transportados 

juntamente com suas ferramentas de trabalho,225 aumentando o risco de acidentes.226 

 Segundo a Convenção Coletiva do Trabalho na sua “Cláusula Trigésima Terceira” – 

Segurança do Transporte para os Trabalhadores, preconiza:  

                                                           
225

 Facão, lima, enxada etc. 
226

 ALENCAR. Eloine do Nascimento. Trabalho e Saúde do Canavieiro. Op. Cit. 
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Os veículos destinados ao transporte dos trabalhadores deverão satisfazer as 

condições técnicas e de segurança, conforme definida na legislação específica 

(Parágrafo segundo do art. 87, do regulamento do código de transito), ou seja, 

bancos fixos, cobertura e local separado para as ferramentas, ficando ainda 

proibido o transporte de defensivos agrícolas e adubos junto com os 

trabalhadores. 

  

Já a cláusula Trigésima Quarta – Remuneração do tempo do Percurso, afirma que “o 

tempo dispensado pelo trabalhador no percurso de ida e de volta do serviço, bem como, o de 

espera de transporte, observando o disposto no parágrafo segundo desta cláusula, será 

considerado como tempo de serviço”. Como os contratos são por produtividade, o tempo de 

trajeto não é acrescentado na remuneração do cortador. Segundo ALENCAR, o tempo de 

percurso é de até quatro horas, o que aumenta consideravelmente a jornada de trabalho.  

 O trabalhador é tratado como uma mercadoria nas usinas, assim como a terra, os 

insumos, os animais e máquinas. Sua moradia, a rotina de trabalho, condições alimentares e 

saúde não diferem muito da antiga vida na senzala.227 Essa forma específica do setor lidar com 

a natureza humana gera grandes questões quanto a sustentabilidade tanto ambiental quanto 

econômica da agroindústria canavieira.  Sem incentivos de Estado, mão de obra em condições 

precárias, monocultura, uso intenso de defensivos, seria a produção de açúcar e etanol algo 

viável? 

  

2.2.1.6 Trabalho em condições análogas à escravidão. “uma das piores formas de 

trabalho” 

 

 Apesar do corte da cana já ser considerada como uma das piores formas de trabalho, a 

questão vai além. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, as fiscalizações do Ministério do 

Trabalho e Emprego em 2007 resgataram 5.968 trabalhadores em condição análoga à 

escravidão228 e destes, 51% na atividade canavieira; em 2008, dos 5.244 trabalhadores 

resgatados, 48% trabalhavam na cana; e, em 2009, este percentual correspondeu a 45%, de 

um universo de 4.238 trabalhadores.229 

 O estado de Pernambuco se encontra no segundo lugar do ranking da chamada “lista 

suja do trabalho escravo” do Ministério do Trabalho e Emprego de 2009. O setor com maior 
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 ARAUJO, Espedito Rufino. O trator e o “burro sem rabo”: conseqüências da modernização agrícola sobre 

a mão-de-obra na região canavieira de Pernambuco-Brasil. Op. Cit. ALENCAR. Eloine do Nascimento. 

Trabalho e Saúde do Canavieiro. Op. Cit. 
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 O trabalho degradante ou análogo ao trabalho escravo consta como crime no Artigo 149 do Código Penal e é 

condenado pelas Convenções 29 (sobre Trabalho Forçado) e 105 (Abolição do Trabalho Forçado) da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT). E pelo artigo 149 do código penal. 
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 CANUTO, Antônio et al. (coord.). Conflitos no campo Brasil 2009/CPT. São Paulo: Expressão Popular, 

2010, p. 96. 
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contribuição, o sucroalcooleiro. O estado, que não se encontra dentro das novas áreas de 

colonização agrícola, persiste na prática. Vale salientar que o trabalho análogo à escravidão 

ou trabalho forçado está presente em muitos Países, trata-se de uma das faces do capitalismo 

contemporâneo e sua forma específica de lidar com a natureza humana. 

O termo análogo a escravidão traz grande polêmica, porque admite que há um estatuto 

legal para a escravidão contemporânea. Segundo o livreto Conceito de Trabalho Escravo no 

Brasil, editado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em 18/05/2010, pode ser considerado 

trabalho análogo à escravidão: “reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer 

submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições 

degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de 

dívida contraída com o empregador ou preposto”.230 

Os sindicatos patronais, entre eles o Sindaçúcar PE, defendem que não há trabalho 

escravo no Brasil, e sim “trabalho degradante, forçado ou obrigatório”, definição usada pela 

OIT. Ou se existe, trata-se de fatos isolados e não um traço dominante nas relações de 

trabalho no agronegócio. A principal diferença entre a definição da Organização Internacional 

do trabalho e a legislação brasileira é a inclusão da jornada exaustiva, parte integrante da 

rotina do cortador de cana. 

Segundo Cid Caldas,231 coordenador geral do setor de açúcar e álcool da Secretária de 

Produção e Agro Energia, no setor as denúncias são tentativas não alfandegárias de prejudicar 

a exportação de etanol brasileiro. Já que a visibilidade de etanol como sustentável perde 

credibilidade com essas e as conseqüentes libertações. Patrini Moraes, ex-ministro da 

agricultura do governo de Fernando Henrique Cardoso conclui: “a acusação de trabalho 

escravo, degrada a nossa imagem no exterior”.232 

Outro argumento comum do empresariado é colocar a culpa na legislação trabalhista. 

A senadora Kátia Abreu, presidente da bancada ruralista defende o ponto de vista, em 

reportagem a revista Veja concluiu: “a norma usada pelo governo para definir trabalho 

escravo é uma punição à existência da propriedade privada no campo”.233 Além da norma de 
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 Artigo 149 do código penal. Disponível em http://www.mte.gov.br/sistemas/SGC/Arquivos/ Documento 

/livreto2-trabalhoesc,40318,6907060185.pdf data da coleta Junho 2010. 
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 Dados coletados pela autora durante a palestra de Cid Caldas, coordenador geral de açúcar e álcool da 

Secretária de Produção e Agro energia da ANP. A exposição foi realizada durante o I Fórum Latinoamericano de 

Biocombustíveis, Olinda/PE, de 14 a 16 de Abril de 2009. 
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 www.abagbrasil.org.br. 
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 http://veja.abril.com.br/280410/contra-preconceitos-p-021.shtml. 
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regulamentação do trabalho,234 os empresários reclamam da sazonalidade da produção e de 

uma legislação trabalhista de caráter urbano. 

A proposta que mais encontra críticas dos empresários do agronegócio e seus 

respectivos representantes no congresso nacional é a Proposta de Emenda Constitucional, a 

PEC nº438. “Essa proposta prevê a expropriação e destinação para reforma agrária de todas 

as terras onde for deflagrada a exploração de trabalho em situação análoga ao de escravo. A 

proposta já foi aprovada no Senado e depende apenas de segunda votação na Câmara dos 

Deputados, para confirmar a aprovação”.235 

Os empresários do setor sucroalcooleiro do estado de Pernambuco, diante da 

divulgação do segundo lugar na lista suja do trabalho escravo do MT, assinaram um termo de 

compromisso, no dia 03 de Julho de 2009, com várias entidades do estado236 visando garantir 

os direitos mínimos do trabalhador do setor. O termo prevê 17 cláusulas a serem cumpridas 

que incluem o fim do trabalho análogo a escravo, fornecimento de água potável aos 

cortadores, transporte em boas condições entre outras. 

Não é a primeira vez desse tipo de acordo na história do setor pernambucano. Em 

1963, o avô do atual governador do estado, Miguel Arraes, intermediou um acordo entre 

usineiros, donos de engenho e trabalhadores da palha da cana. O acordo previa jornada de 

trabalho de oito horas, pagamento do salário mínimo, descanso semanal, atualização dos 

sistemas de tarefas, entre outras reivindicações ainda presentes nas convenções dos sindicatos 

rurais de canavieiros na contemporaneidade. 

O termo de 2009 permite que o empresariado defina quais as condições de trabalho 

dignas, 17 itens contra 252 da NR 31, além de estipular a multa pelo não cumprimento das 

cláusulas, R$ 10 mil. Devidamente assinado e com aval do então governador do estado, 

Eduardo Campos.237 

O termo veio após a libertação de 27 adolescentes e 227 adultos da Usina Cruangi em 

12 de Fevereiro de 2009, inclusive seis menores de 16 anos.238 A Cruangi é uma das filiadas 

do Sindaçúcar com selo de empresa amiga da criança, da fundação Abrinq. Como tratado no 
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 A NR-31. 
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 Perguntas e repostas sobre o trabalho escravo, disponível em http://www.mte.gov.br/sistemas/SGC 

/Arquivos/Documento/livreto2-trabalhoesc,40318,6907060185.pdf coleta Junho 2010 
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 Representantes do Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura de Pernambuco (FETAPE) e empresas sucroalcooleiras, com o aval do governador Eduardo Campos 

(PSB). 
237

 Disponível em http://jc.uol.com.br/canal/cotidiano/pernambuco/noticia/2009/07/03/termo-de-compromisso-

assegura-direito-de-canavieiros-em-pernambuco-192453.php. Acesso em Maio 2010. 
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primeiro capítulo, quem se filia a entidade se compromete a não contratar mão de obra 

infantil.  

Nesse exemplo fica clara a lacuna entre o discurso do empresariado sobre RSA e a 

questão da exploração da natureza humana para além dos limites.  

Se por um lado, o discurso patronal sobre a responsabilidade social e pelo fim 

da pobreza ganha maior visibilidade e se constitui em preocupação, de outro, 

não se observa em contrapartida uma mudança significativa na natureza das 

relações de trabalho: a intensificação do trabalho, em especial nas regiões 

canavieiras, e o recurso ao trabalho escravo nas frentes de expansão são uma 

realidade e se constituem em campo de tensão e conflitivadade.
239

 

 

Por mais que assinem acordos ou tentem por meio jurídicos mudar o termo “trabalho 

análogo a escravidão” por termos mais brandos como “trabalho forçado” ou ainda “trabalho 

degradante”, o empresariado do agronegócio não pode negar os números. Em 2008, o 

Engenho Cocula III localizada em Ribeirão, a Vitória agroindustrial e o engenho de Romildo 

Brandão, figuravam na lista negra do Ministério do Trabalho e emprego. Em 2009, com a lista 

ainda em andamento, as Usinas Cruangi, o Engenho Liberdade e o Engenho Contra açude. 

Vale salientar que nem todas as usinas são fiscalizadas todos os anos, o que possivelmente 

alteraria os números dessa prática. 

 

2.2.1.7 Tarifas “não alfandegárias” e mecanização. A mecanização das lavouras e 

conseqüências para o trabalho no Estado de Pernambuco 

 

As constantes libertações e denúncias de trabalho análogo à escravidão no setor 

sucroalcooleiro “mancham” a reputação “sustentável” dos seus subprodutos, e clarificam as 

contradições desse setor do agronegócio brasileiro. O empresariado se defende e trata a 

questão como “tarifas não alfandegárias”.240 Como saída, as usinas apostam cada vez mais na 

mecanização da colheita da cana-de-açúcar. Por esse caminho, ao invés de dar condições de 

trabalho dignas aos cortadores, as máquinas diminuirão drasticamente a necessidade de 

trabalho vivo e já são amplamente utilizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste. 
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 BRUNO, Regina. “Agronegócio e novos modelos de conflituosidade”. In: FERNANDES, Bernardo Mançano 

(org.). Campesinato e Agronegócio na America Latina: a questão agrária atual. 1. ed. São Paulo: Expressão 
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 Segundo Cid caldas as denuncias e as libertações de trabalhadores em condições análogas à escravidão são 

tentativas de prejudicar a visibilidade da sustentabilidade do Etanol no mercado externo. O que o setor nomeou 

de “tarifas não alfandegárias”.
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de açúcar e álcool da Secretária de Produção e Agro energia da ANP. A exposição foi realizada durante o I 
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Tanta é a preocupação com a difusão da tecnologia que o setor conta com várias 

instituições,241 todas importantes fontes de dados, tanto de tecnologia de ponta como 

comunicação interna e marketing institucional das usinas. O grande projeto atual é o 

mapeamento genético da cana e a fabricação de colheitadeiras e máquinas agrícolas de grande 

produtividade. 

“A mecanização parcial da operação de colheita iniciou-se, no Brasil, na primeira 

metade da década de 50, quando surgiram as primeiras carregadoras de cana, que passaram 

a substituir o carregamento manual”.242 Em Pernambuco, o processo de modernização da 

lavoura começou a partir da década de 70, com forte incentivo estatal. O Planalsucar, iniciado 

em 1971, além de implementar novas variedades, racionalizar o método de cultivo estimulou 

o processo de mecanização da lavoura, assunto tratado no primeiro capítulo. 

 A primeira colheitadeira desenvolvida no Brasil data de 1962; em 1985 a indústria 

TOFT desenvolveu a primeira máquina com possibilidade de colher cana crua, ou seja, sem a 

necessidade de queima prévia. A partir daí foi se desenvolvendo por engenheiros e produtores 

brasileiros uma série de inovações técnicas e protótipos amplamente testados.243  

As colheitadeiras foram direcionadas para colher cada vez mais cana, com maior 

velocidade e com capacidade de substituir maior quantidade de mão de obra viva. Hoje uma 

máquina de grande porte, em boas condições de operação,244 pode substitui até 100 cortadores. 

Isso porque além de tudo explicitado a máquina trabalha em três turnos. 

Por isso que os investimentos na “esfera social da sustentabilidade” da UNICA e suas 

afiliadas privilegiam os programas de requalificação profissional,245 como será tratado no 

próximo capítulo. A mecanização está acelerada nas regiões Centro Oeste e Sudeste do Brasil, 

devido à necessidade do fim da queima pré-colheita, o que irá gerar um número expressivo de 

desempregados. 
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 Entre as principais, a sociedade dos técnicos açucareiros e alcooleiros do Brasil, STAB, Jornalcana, Ideanews, 

Canavieiro Paulista, ÀlcoolBrás, Jornal Paraná Açúcar e Àlcool, O Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, 

Revista CanaMix. 
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 RIPOLI, Tomaz Caetano Cannavam. Biomassa de cana-de-açúcar: colheita, energia e ambiente. Piracicaba: 

Divisão de biblioteca e documentação – ESALQ/USP, 2007. 
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 Idem. 
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De acordo com a UNICA, até o final de 2007, o número de cortadores de cana no 

Estado de São Paulo era de 189.600; para 2020 prevê-se uma redução de 114.000 empregos.246 

Esse é um ponto, sem dúvidas, crítico da dita “sustentabilidade” do Etanol. 

Em Pernambuco a colheita é semi mecanizada devido a condições topográficas, 70% 

da área da lavoura de cana encontra-se em declividades onde ainda não é possível a 

mecanização. “As mudanças tecnológicas conduziram a redução do peso do custo da mão-de-

obra nos custos de produção, de 78,6% no início da década de 60 para 40,05% no início dos 

anos 80”.247 

A semi-mecanização permitiu o corte da cana solta, o que aumentou a velocidade do 

procedimento. Os caminhões e tratores, substituindo os antigos burros, permitiram o aumento 

da velocidade entre a lavoura e as fábricas, e conseqüentemente a diminuição do tempo de 

safra, de emprego e aumento da produtividade industrial.  

Devido às carregadeiras Bell,248 que tombam a cana e as carrega até os caminhões, as 

máquinas chegam cada vez em locais de maior inclinação. Porém, até a data de término da 

dissertação, não haviam colheitadeiras disponíveis no mercado que operam em inclinações 

acima de 15 graus. A Implanor trabalha atualmente em um protótipo para colher cana em 

declividades superiores, o que deverá mudar completamente o cenário da Zona da Mata do 

Estado.  

Ainda que não se tenha mecanizado totalmente a colheita em Pernambuco, é possível 

perceber o aumento da produtividade e do cortador que agora compete com a máquina. 

Segundo Alves,249 na década de 1950, um canavieiro em São Paulo cortava em média 3 

toneladas de cana/dia; na década de 1980, dobrou sua produção, passando a cortar 6 

toneladas; e hoje, já corta 12 toneladas! Assim, a mecanização acelerou o ritmo de produção 

do trabalhador, aumentando o seu desgaste físico a níveis sobre humanos, o que tem levado 

muitos deles à perda de sua capacidade laboral e até à morte. 
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 Fonte: Site da UNICA. http://www.unica.com.br/FAQ. Acesso em maio de 2010. 
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 A primeira carregadeira Bell foi trazida pelo então proprietário da usina Cruangi na década de 60. Em uma 

viagem a África do Sul conheceu Bell, um pequeno produtor que havia desenvolvido uma máquina carregadeira 

que podia operar em grandes declividades. O empresário trouxe umas das máquinas e passou a produzir outros 

modelos baseado no mesmo princípio técnico, a garra, onde o operador apóia a máquina além de tombar a cana e 

os três pneus dispostos em triangulo, sendo o traseiro livre. Hoje contam com uma próspera fábrica de máquinas 

agrícolas com três filiais no Brasil, e também, com a patente deste tipo de tecnologia no Brasil. 
249

 ALVES, F. J. C. Modernização da agricultura e sindicalismo: as lutas dos trabalhadores assalariados rurais 

da região canavieira de Ribeirão Preto. Tese (Doutorado em Economia) Instituto de Economia da Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 1991, p. 90. Estes dados estão também disponíveis na Veja on line: 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/energias_alternativas/contexto2.html. Acesso em 10 de abril de 2010. 

http://www.unica.com.br/FAQ/
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/energias_alternativas/contexto2.html


80 
 

A semi-mecanização e a racionalização da lavoura conduziram a sobrecarga de 

trabalho, já que as tarefas anteriores ao corte, de manejo do solo, se tornaram mais penosas, 

como o arrancamento das soqueiras e o replantio cada vez mais freqüente. A intensificação do 

uso de agrotóxicos gerou conseqüências danosas a saúde do trabalhador e de sua 

subsistência.250 

Outra face cruel da mecanização é que a pior cana a ser colhida é sempre destinada a 

mão-de-obra. Já que a colheitadeira necessita de uma série de limitações técnicas para o 

serviço, como terrenos planos, sem pedras etc. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, a pior 

cana, em piores locais de acesso, continua sendo cortada pelos canavieiros.251 

O processo de mudanças tecnológicas não melhorou as condições de vida e 

trabalho na zona canavieira. Não promoveu uma melhor qualificação do 

trabalhador; não elevou seu nível de instrução; nem se preocupou em sequer 

informar aos trabalhadores os mais elementares aspectos técnicos das 

mudanças, mesmo quando a vida do trabalhador estava em risco, caso dos 

herbicidas e agrotóxicos.
252

 

 

O que a tecnologia trouxe à agroindústria sucroalcooleira foi reduzir a quantidade 

necessária de mão de obra viva, além de aumentar a extração de sobretrabalho. “Graças à 

maquinaria foi possível a divisão social do trabalho, que garante o domínio capitalista. Essa 

conquista permite articular, sob as formas que lhe forem oportunas e convenientes, o 

trabalho morto que está materializado nas máquinas ao trabalho vivo que se oferece cada vez 

mais barato”.253
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3. Os caminhos e descaminhos da responsabilidade sócio ambiental no setor 

sucroalcooleiro Pernambucano. Histórico da RSA no Mundo, no Brasil e no 

setor, definições 

 

3.1 Definições 

O conceito de responsabilidade sócio ambiental (RSA) não está consolidado, permite 

várias interpretações que variam de autor para autor e de empresa para empresa, além das 

definições estudadas não serem claras nos limites. Os principais pontos em comum dizem 

respeito às estratégias aplicadas no cotidiano da gestão nas empresas.  

Como ocorre, por exemplo, com o cumprimento da lei. Algumas empresas consideram 

estar em dia com a legislação como estratégia de RSA. Já outras separam cumprir a lei, o que 

seria uma obrigação da empresa, e não RSA. Para parte dos autores estudados o cumprimento 

da lei não é necessário para empresa ser considerada socialmente e ambientalmente 

responsável. E essa prerrogativa é defendida, inclusive, pelos chamados “selos verdes” entre 

eles a série ISO 14.000. Para ser certificado, por exemplo, a empresa não precisa estar 

totalmente em dia com a legislação trabalhista. Esse assunto será tratado na conclusão do 

presente trabalho. 

Os autores mais citados são, na maioria, vindos das áreas de conhecimento da 

administração, ética empresarial, marketing social, economia e gestão sócio ambiental. A 

bibliografia existente sobre a temática no Brasil não é extensa haja vista que o tema entrou na 

pauta das empresas e da sociedade há pouco tempo, como será tratado adiante.  

A concepção de RSA está intimamente ligada a do terceiro setor, tratada no primeiro 

capítulo, pois se trata de uma iniciativa “voluntária” das empresas.254 Porém a temática foi 

dividida em dois blocos para assim esclarecer a origem, as definições, estratégias e sua função 

na contemporaneidade. Já que o empresariado, principal grupo estudado, os sindicatos 

patronais, e seus respectivos autores das áreas de administração e afins, a consideram como 

foco das iniciativas e principal fonte de investimento das empresas nas áreas sociais e 

ambiental. 

As ONGs, fundações, institutos, entre outras entidades são os “executivos” da RSA. 

Instrumentadores na gestão dos projetos traçados pelas empresas e na recuperação dos 

financiamentos por meio da ligação com o Estado. Não se pretende afirmar que são distintos, 

pois os dois se complementam, são faces da mesma moeda. 

                                                           
254

 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção. São 

Paulo: Cortez, 2003. 



82 
 

A RSA é entendida, na presente dissertação, como uma estratégia de reestruturação 

capitalista que tenta reordenar o processo de produção, e conseqüentemente, de exploração da 

natureza natural e humana em busca de um novo tipo de diferencial de concorrência. Por esse 

caminho, as empresas procuram estar no comando e ditar o ritmo das mudanças, além de 

centralizarem e assim se tornarem os principais atores das intervenções sociais e ambientais. 

A partir desses pressupostos, surgem as seguintes questões: será que a empresa, que tem o 

lucro como principal motivo de sua existência, deve ser responsável pelas demandas sociais e 

ambientais de uma sociedade? Seria ela idônea o suficiente para tal atividade?  

Outro ponto que será tratado é o posicionamento do empresariado quanto à, RSA. Os 

dados foram coletados em duas entrevistas realizadas no sindicato patronal do setor 

sucroalcooleiro de Pernambuco, pesquisa de campo a respeito do tema nas usinas Trapiche e 

Cruangi, na análise dos materiais produzidos pelo setor sobre o tema, além das entrevistas 

com empresários e seus representantes do agronegócio sucroalcooleiro pernambucano. Vários 

desses dados são inéditos, entre eles, os projetos de investimento em responsabilidade sócio 

ambiental, tamanho das reservas e das áreas de reflorestamento, áreas totais das usinas, bem 

como área de cana plantada, que serão tratados ao longo do capítulo. Não é possível ter acesso 

a tais informações sem um trabalho de campo extenso e intenso nas usinas porque não se 

mostram “abertas” a pesquisas na área de meio ambiente. 

 Com os dados pode-se perceber como opera a gestão da RSA seus desdobramentos e 

contradições que, por ser “criada e pregada pela classe dominante”, contém traços marcantes 

de sua ideologia.  

Todas as definições partem da idéia da construção de uma “nova racionalidade 

social”;255 “nova ética empresarial”;256 “O ciclo virtuoso do desenvolvimento sustentável”,257 

entre outras.  Nas definições fica clara a idéia que a realidade está posta desta forma e não há 

como alterá-la a não ser dentro do modo capitalista de produção, só resta então, “humaniza - 

lá”, ou amenizar conseqüências e contradições.  

Como afirma Mészáros, a máxima reforçada por políticos, empresários e outros atores 

sociais de que “não há saídas” logo vamos nos preocupar com “o que é possível,” torna-se 

contraditória, pois, “Afinal como entender a política como “a busca do possível socialmente 

                                                           
255

 NETO, Fpm & FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa: o caso brasileiro. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2001. 
256

 FABIÃO, F. F. “O negócio da ética: um estudo sobre o terceiro setor empresarial.” In: Prêmio Ethos Valor e 

Responsabilidade Social das Empresas: A contribuição das Universidades, VII. São Paulo: Instituto Ethos, 

2003. 
257

 FÉLIX, L. F. F. “O ciclo virtuoso do desenvolvimento responsável”. In: Prêmio Ethos Valor e 

Responsabilidade Social das Empresas: A contribuição das Universidades, VII. São Paulo: Instituto Ethos, 

2003. 



83 
 

confiável” se a viabilidade de qualquer alternativa aos imperativos da ordem vigente está a 

priori excluída por ser impossível?”.258  

De acordo com o quadro V, estão postas as ferramentas que o empresariado utiliza na 

construção da apregoada “nova racionalidade econômica”, com redirecionamento, sem 

disfarce algum, das funções decisórias do Estado para as empresas e a consequente 

diminuição planejada. Prática defendida por políticas de cunho neoliberal. 

Por esse caminho fica claro que não se trata de algo tão novo assim259, inclusive sendo 

elas as grandes responsáveis pela crise ambiental como está posta, a lógica do capital aplicada 

à natureza humana ou não. Os “remédios” propostos também são amplamente conhecidos, 

como a maximização das vantagens tecnológicas, globalização e domínio do econômico sobre 

o político. 

QUADRO IV: 

ANTIGA LÓGICA ECONÔMICA X NOVA LÓGICA ECONÔMICA260 

 

RACIONALIDADE ECONOMICA 

TRADICIONAL 

NOVA RACIONALIDADE 

ECONÔMICA 

Seu principal agente é o Estado e as 

empresas nacionais 

Seu principal agente são as empresas 

transnacionais e multinacionais 

É definida no espaço nacional É definida em termos globais 

Fortalece o sistema econômico nacional Fortalece o sistema econômico mundial 

O núcleo decisório está no Estado O núcleo decisório está fora do Estado 

Domínio do político sobre o econômico Domínio total do econômico 

Emergência dos movimentos sociais Desaparecimento dos movimentos sociais 

Baseia-se na idéia de solidariedade social A solidariedade social perdeu seu 

fundamento econômico 

Fortalecimento das forças sociais Enfraquecimento das forças sociais 

Maximização das vantagens relativas 

próprias 

Maximização das vantagens tecnológicas 

Prevalece a visão macroeconômica 

baseada em políticas públicas 

Prevalece a visão de mercado baseada nas 

estratégias das empresas transnacionais e 

multinacionais 
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A tecnologia não pode ser considerada neutra, ela está posta dentro do capital com 

intuito de maximização de lucros ao substituir trabalho vivo; já a globalização, tendência 

inscrita no capitalismo desde seu início, “muito idealizada nos dias atuais, na realidade 

significa, o desenvolvimento necessário de um sistema internacional de dominação e 

subordinação”.261 Onde a hierarquização entre Estados nacionais cria um comportamento em 

duplo padrão, favorecendo os Países que gozem de mais poder em detrimento daqueles de 

capitalismo periférico, que tem tanto a natureza natural quanto o trabalho explorados para 

benefício da acumulação e/ou consumo privilegiando o primeiro. 

O domínio do econômico sobre o político só é aceitável, pelo próprio empresariado, 

até certo limite, pois é impossível pensar no capitalismo contemporâneo sem levar em conta 

sua relação com Estado. Basta perceber os constantes projetos e programas estatais além, 

obviamente, do financiamento público da iniciativa privada, sob o pretexto de “salvar” os 

empregos da indústria, ou do agronegócio, entre eles o setor sucroalcooleiro.  

 

QUADRO V: 

CARACTERÍSTICAS DA NOVA RACIONALIDADE SOCIAL262 

 

1. As empresas como principais agentes 

2. Foco na comunidade e não na sociedade 

3. Ênfase na prática de solidariedade empresarial e não local ou regional 

4. Desenvolvimento da comunidade a partir das ações empresariais 

5. A empresa como grande investidor social e não o Estado 

6. As empresas como principais agentes 

7. Foco na comunidade e não na sociedade 

8. Ênfase na prática de solidariedade empresarial e não local ou regional 

9. Desenvolvimento da comunidade a partir das ações empresariais 

10. A empresa como grande investidor social e não o Estado 

 

 

No quadro VI além de persistir a retirada do Estado de suas funções, surgem outros 

elementos vindos do terceiro setor, entre eles a idéia de parceria e solidariedade entre classes 

sociais, o estímulo ao consenso/acordo e o foco na comunidade. Esses itens são tratados como 

intocáveis, em nome do “bom convívio” social. Para pensar nas conseqüências basta lembrar 

da atual flexibilização e precarização do trabalho, onde o “acordo” sempre beneficia o patrão.  

Conclui Gusmão: “a solidariedade tem a conotação de uma categoria apolítica e 

unificadora da sociedade, limpa de qualquer convicção. (...) sob a aparência da convivência 
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pacífica e da colaboração dos ricos com os pobres, de fato a solidariedade neoliberal 

procura, inversamente, a colaboração dos trabalhadores com os donos do capital, pela via 

do consentimento na fratura de sua solidariedade e de sua união”.263  

Segundo Mészáros, “é compreensível que, para os economistas que teorizavam o 

mundo social do ponto de vista do capital e no seu interesse, fosse muito difícil renunciar à 

idéia do empresário/empreendedor. Dizia-se que os incontáveis benefícios que surgiriam do 

exercício desse papel para toda a sociedade propiciariam a necessária justificativa para a 

expropriação capitalista da mais-valia (chamada de “remuneração” ou “juro” etc., ao 

mesmo tempo em que se negava sempre, é claro, o fato da exploração), ou seja: para a 

extração mais intensamente praticável do trabalho excedente e sua transformação em lucro, 

sobre o qual estava baseado o funcionamento normal do sistema”.264 Talvez seja dessa “nova 

racionalidade” que prega a RSA, assunto tratado longamente nos manuais sob o título de 

“benefícios advindos da aplicação da RSA nas empresas”265 ou ainda “retorno publicitário na 

mídia espontânea”.266 

Segundo Fortes a RSA é definida como: “... a iniciativa espontânea das empresas de 

contribuir para a construção de uma sociedade melhor e um meio ambiente mais limpo”.267 

Para Richard Daft, “(...) a obrigação da administração de tomar decisões e ações que irão 

contribuir para o bem-estar e os interesses da sociedade e da organização”.268  

A definição mais difundida no Brasil é a do instituto Ethos de Responsabilidade 

Social, fundado em 1998, estabelecido no Brasil, hoje centro de referência em RSA na 

América Latina. O instituto prega que a RSA deva exceder o cumprimento das leis e em 

seguida a define como, “a Responsabilidade Sócio ambiental é uma atuação com base em 

princípios éticos elevados nos seus vários relacionamentos com o meio e interno e externo 

impactados pela atividade produtiva, a saber: funcionários, meio ambiente, fornecedores, 
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consumidores, acionistas, comunidade, governo e sociedade em geral”.269 Essa é a definição 

comumente defendida pelo empresariado do agronegócio sucroalcooleiro . 

 

3.2 Breve Histórico da RSA no Mundo 

 

 Segundo os autores de RSA estudados,270 ela surge em conseqüência da globalização e 

da interdependência entre mercados e economias para além dos Estados nacionais. O processo 

de globalização seria impulsionado por duas correntes, a tecnológica e a “onda de quinze anos 

de desregulamentação, privatização, liberação dos fluxos de capitais, abertura das 

economias domésticas, expansão do comércio global e as políticas de crescimento orientadas 

para a exportação...”.271 

A corrente tecnológica trata do barateamento dos transportes, desenvolvimento das 

comunicações, substituição gradativa do trabalho vivo por máquinas, entre outros aspectos o 

que permitiu acelerar a circulação de informações, fluxos financeiros e mercadorias ao redor 

do planeta. Segundo Milton Santos uma das características da globalização é a unicidade 

técnica, onde é possível instalar qualquer instrumento técnico em qualquer parte do planeta.272 

A tecnologia, como já afirmado anteriormente, não pode ser considerada neutra. 

Segundo Mészáros “... pois a inserção social da tecnologia capitalista mostra que ela 

estruturada com único propósito da reprodução ampliada do capital a qualquer custo 

social”.273 Isso parece ser ignorado pelos autores de RSA onde a tratam como saída para a 

crise ambiental. O Instituo Ethos, principal fonte de indicadores em RSA no Brasil, aposta em 

tecnologias ditas “limpas” ou “verdes”.  

O novo horizonte da indústria sucroalcooleira, neste ramo, é a produção de 

biocombustíveis a partir do bagaço e palha da cana, resíduos mais abundantes do processo 

produtivo, o chamado etanol celulótico, além de novas variedades de cana modificadas 

geneticamente. Para esse grande projeto “modernizador” várias parceiras estão sendo 

realizadas entre Estado e entidades de terceiro setor, entre elas uma parceira público privada 
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(PPP) formada por dez Universidades Federais e Federais Rurais do Brasil, a Ridesa (Rede 

Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro); a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEPE), empresa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia além 

de várias instituições privadas entre elas o Sindaçúcar PE.274 Em nome do desenvolvimento, 

ocorre, novamente, o financiamento público das pesquisas que irão intensificar ainda mais a 

produção. 

Os autores de RSA tratam da globalização como um fenômeno recente que começou 

em torno no fim dos anos 60 e início dos 70 a partir da desregulamentação dos mercados, o 

“fim” da União Soviética e o Consenso de Washington.275 Ela se apóia em três pontos, a 

eficiência, a busca por matéria prima e mão de obra em abundância.276 A globalização é parte 

integrante do capital desde a era mercantilista, segundo Sidney Mintz, no século VII, as 

classes privilegiadas da Europa já haviam provado o açúcar levados a eles pelo comércio, já 

em processo de globalização.277 

Celso Furtado afirma que a globalização teve origem na natureza de um sistema 

produtivo transnacional global, cujo dinamismo se traduz em novo desenho na alocação 

geográfica dos recursos e em forte concentração social de renda.278 Paralelamente a aumento 

da globalização, houve a “diminuição programada” da atuação dos Estados nacionais. 

Permitindo assim que as empresas ocupassem espaços políticos privilegiados.279 

Anterior à idéia de responsabilização empresarial existia o conceito de filantropia 

empresarial. Onde, por meio de ações pontuais, as empresas deveriam retornar à sociedade 

uma parte de seus lucros. “Como não podem fazê-lo sob forma de melhores salários, mais 

empregos e mais investimentos sociais, pois tais parâmetros não condizem com os preceitos 

básicos da sua racionalidade, as empresas descobriram o filão da inserção social”.280 

A principal forma de atuação se dá por meio de apoio a programas governamentais, 

práticas ainda atuais, doações, devidamente dedutíveis dos impostos. Em 1899 o presidente 
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do conglomerado americano U.S. Steel Corporation, Andrew Carnegie, publicou um livro, 

onde estabeleceu a visão clássica da filantropia nas empresas. Baseado na custódia e na 

caridade, princípios de cunho paternalista e cristão. 

Carnegie, “... prescrevia que as empresas e os ricos se enxergassem como guardiães 

ou zeladores, mantendo suas propriedades em custódia para benefício da sociedade como um 

todo”.281 A partir daí várias empresas norte americanas passaram a incorporar esses princípios. 

A filantropia trata de uma forma particular da tentativa de se camuflar ou disfarçar a 

luta de classes pela burguesia com o princípio de “ajuda aos pobres”.282 A RSA pode também 

ser assim tratada, pois a intenção é a mesma, mas de uma forma renovada com novo discurso 

para novas contradições do capital e com o intuito de adquirir legitimidade perante o “novo 

consumidor responsável”. 

A primeira vez que o termo responsabilidade sócio ambiental foi usado foi em 1953 

por Bowen. As empresas teriam o “dever moral” de tomar decisões desejáveis de acordo com 

os valores da sociedade a que pertencem.283 Esses princípios não estavam apoiados na 

custódia e caridade e sim com os de poder e responsabilidade. 

 A idéia de valores sociais nas empresas foi polêmica na época.  

Mas a evolução da idéia de responsabilidade social viveu-se um momento em 

que os estudiosos acreditavam que cabia ao governo, igrejas e sindicatos e 

organizações não governamentais o suprimento das necessidades 

comunitárias por meio de ações organizadas, e não às corporações, que, na 

verdade, necessitavam satisfazer seus acionistas.
284

 

 

Na década de 70, paralelamente aos estudos sobre ética empresarial, a 

responsabilidade social passou a contar com a colaboração de profissionais  de áreas externas 

à administração, como psicologia, filosofia e marketing. A partir daí começou-se a 

desenvolver o “marketing social”. 

“Assim, de objeto de ações filantrópicas, a participação no sentido de prover 

condições para melhor desenvolvimento social, tornou-se alvo de ações de comunicação e 
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marketing social”.285 Essa estratégia tenta conquistar o público do chamado “consumo verde” 

o que na prática trata de uma nova forma de concorrência. Assunto que será tratado na 

conclusão do presente trabalho. 

Nessa época a ideologia do “poder traz responsabilidade” trouxe a prática de 

divulgação do “balanço social”, uma das estratégias de RSA mais utilizadas pelas empresas 

na contemporaneidade. Na Europa várias empresas passaram a publicar o balanço 

anualmente, inicialmente as alemãs e francesas. Este país foi o pioneiro a ter uma legislação 

que obrigasse as empresas a publicar periodicamente o desempenho social no que dizia 

respeito à mão de obra e condições de trabalho. 

Em 1976 foram criadas as diretrizes para empresas multinacionais, aprovada em 2000 

pelos ministros da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED).286 

As diretrizes inovaram ao tratar das condutas em relação ao meio ambiente, condições de 

trabalho e direitos humanos.287  

Em julho de 2001, a Comissão das Comunidades Européias, reunidas na cidade de Bruxelas, na Bélgica, 

apresentou a comunidade internacional uma publicação sobre responsabilidade social com o seguinte 

título: promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas.
288

 

 

Da filantropia à responsabilização, os princípios por tás da RSA continuam os 

mesmos, “na realidade, o que se esconde por trás deste desenvolvimento dos laços de 

solidariedade particulares, categorias, voluntária, é tanto a recusa ao princípio de 

solidariedade baseado em direitos universais quanto na recusa da solidariedade de classe”.289 

O conceito de RSA, que está intimamente conectado ao da solidariedade do terceiro setor, 

baseado na doação e não nos direitos e no cumprimento das leis e obrigações. 

 

3.3 Breve histórico da RSA no Brasil 

 

 A história da RSA no Brasil é bem mais recente do que na Europa e EUA. Teve início 

nos anos 60 com a criação da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, a ADCE. 

Ainda funcionamento, sua missão “é unir, orientar e motivar os dirigentes de empresa para a 
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prática efetiva do pensamento social cristão, comprometendo-se com seu melhoramento 

pessoal, com a transformação do ambiente empresarial e com a edificação de uma sociedade 

mais justa, que promova a dignidade da pessoa e objetive o Bem Comum”.290 De 

direcionamento extremamente filantrópico. 

 Em 1984 surge a publicação do primeiro balanço social, o da empresa brasileira de 

fertilizantes, Nitrofértil que depois foi comprada pela Petrobrás. Nos anos 90 a RSA ganha 

impulso por meio de ações do terceiro setor, entre eles o trabalho do Instituto brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas (Ibase), que tem como principal nome o do sociólogo Hebert 

de Souza, mais conhecido como Betinho. O Ibase tem uma linha de atuação denominada de 

Responsabilidade Social e Ética nas organizações.291 

 A campanha mais conhecida do Ibase é a Ação da cidadania contra a fome, a miséria 

e pela vida. Que contou com o apoio do Pensamento Nacional das Bases empresariais, 

marcando a aproximação do empresariado. Outro projeto em parceira, desta vez com o jornal 

Gazeta Mercantil, foi o “selo do balanço social”, realizado em 1997. O selo estimulava as 

empresas divulgarem seus balanços sociais de acordo com o modelo criado pelo Ibase. 

Em 1995 foi criado o Grupo de Institutos e Fundações e Empresas, o Gife  

Primeira entidade que genuinamente se preocupou com o tema da filantropia, 

cidadania e responsabilidade empresarial, adotando, por assim dizer, o termo 

“cidadania empresarial” para designar as atividades que as corporações 

realizassem para a melhoria e transformação da sociedade.
292

 

 

Em 1998 foi fundado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social pelo 

empresário Oded Grajew. Como já citado, o Instituto hoje é referência na América Latina no 

tema. Sua principal ferramenta são os indicadores de RSA desenvolvidos com intenção de 

medir o grau de compromisso das empresas em relação ao tema. O instituto realiza 

conferências nacionais e internacionais de muita visibilidade, além de contar com emissões 

diárias em rádios sobre ética empresarial.  

O Ethos tem na elaboração de políticas públicas o principal foco das atividades, 

sempre permeada pela parceira com Estado “cada vez mais o instituto Ethos adotará um 

papel de articulador de indução de políticas públicas e de posicionamentos em relação às 

questões estratégicas de sustentabilidade. Continuaremos investindo na nossa capacidade de 

articular setores sociais e empresariais”. Conclui o ex-presidente do conselho deliberativo 
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Oded Grajew. A aproximação com o Estado é tanta que em 2003 ele se afastou da presidência 

do instituto para assumir a assessoria especial do presidente Luiz Ignácio Lula da Silva.  

O Ethos fundou em 2004 a UniEthos, com o modelo jurídico de Oscip, que tem como 

missão: “ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, por 

meio da educação, e da formação de lideranças, contribuindo para a construção de uma 

sociedade sustentável e justa”.293 Segundo o relatório de sustentabilidade, a principal 

vantagem desse regime jurídico é a possibilidade de remunerar seus dirigentes. Falta comentar 

a renúncia fiscal do Estado em benefício do instituto e das empresas. 

 

3.4 Principais Estratégias de RSA 

 

A RSA conta com várias estratégias de gestão, apesar de cada autor tratar o tema de 

maneira diferente, as citadas a seguir são as mais presentes. Mesuradas e operacionalizadas 

pelo terceiro setor nacional e internacional, as ferramentas mais utilizadas são: o balanço 

social, o voluntariado, o investimento em público interno e externo, o investimento em 

comunidades próximas a empresas e o marketing social. São temas tão complexos que não 

serão tratados com a devida profundidade no presente trabalho, mas muito da RSA se limita a 

aplicação dessas estratégias, por isso a importância de trazê-las. 

A mais conhecida como símbolo de eficiência e de gestão é a divulgação do relatório 

de sustentabilidade, anteriormente chamado de balanço social. É definido pelo Ibase como:  

(...) um demonstrativo publicado anualmente pela empresa reunindo um 

conjunto de informações sobre os projetos, benefícios e ações sociais 

dirigidas aos empregados, investidores, analistas de mercado, acionistas e à 

comunidade. É também um instrumento estratégico para avaliar e multiplicar 

o exercício da responsabilidade social corporativa. 
294

 

 

Como já citado, a primeira empresa brasileira a publicar o balanço social foi a 

Nitrofértil em 1984, seguida pela Telebrás no início dos anos 80. Em 1992 foi a vez do Banco 

Banespa. Atualmente o único padrão aceito internacionalmente de divulgação é o do Global 

Reporting Initiative,o GRI. Trata-se de uma ONG sediada na Holanda. O modelo de 

divulgação já é usado por 850 empresas295 inclusive pela UNICA. 

No Brasil, o modelo mais usado ainda é o balanço social do Ibase. E inclusive como 

instrumento de avaliação por órgãos de financiamento como o Banco Nacional de 

Desenvolvimento, o BNDS, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID e o 

                                                           
293

 www.ethos.org.br. 
294

 www.balançosocial.org.br. 
295

 www.globalreporting.org. 



92 
 

International Finance Corporation, ramo privado do Banco Mundial que fornece empréstimos 

entre outros serviços aos Países “subdesenvolvidos”. Entre as empresas que possuem o selo 

do Ibase de balanço social encontram-se três do setor sucroalcooleiro, são elas as Usinas 

Alvorada e São Domingos de açúcar e álcool e a Vale do Ivaí S/A açúcar e Álcool.296Não há 

no banco de dados nenhuma referência a usinas de Pernambuco. 

O voluntariado é outra estratégia amplamente difundida pela RSA. Trata-se de um 

tema extremamente complexo. Com foco no indivíduo, tanto do chamado público interno 

quanto externo da empresa, o voluntariado objetiva, por meio da livre associação, às vezes 

não tão livre assim, repassar o trabalho, antes remunerado para funcionários e “livres 

associados”. Eles irão trabalhar sem receber, geralmente no horário de repouso para fortalecer 

a imagem corporativa. 

Além de favorecer a divulgação e marketing social das empresas os voluntários 

freqüentemente comprometem o mercado de outros profissionais, como por exemplo, os 

assistentes sociais. A “boa ação” pode assim se tornar algo bastante danoso à sociedade como 

um todo. Ao redor do voluntário está uma aura de “transformador social”, quando na verdade 

sua função não é transformar, mas sim amenizar ou administrar, por meio de práticas 

pontuais, o sistema que está posto.  

Ele age de modo desarticulado, imediato com soluções diretas e parciais, despolitizado 

e sem história.  

O agente “voluntário”, para quem foi dedicado internacionalmente o ano de 

2001, é induzido a crer que sua atividade é criadora; porém ele apenas 

manipula, ocupa-se, preocupa-se com o já existente. Tem uma prática apenas 

reprodutora, sem criar nada de novo, portanto, sem transformar.
297

 

 

Outro ponto presente no discurso do voluntariado é a fé no indivíduo também como 

consumidor “consciente”. Assertiva abordada desde o relatório Brundtland, em 1987, onde se 

passou direcionar a questão da crise ambiental da produção para o consumo. “Os 

consumidores, individualmente ou organizados em associações, passaram a ser vistos como 

um dos principais autores deste processo, considerados ora culpados, ora responsáveis, ora 

principal agentes de ação de transformação, e, portanto chave para busca de soluções”.298 

Vale salientar que o consumidor precisa de salário e por isso de emprego para consumir. Fica 

evidente outra contradição antagônica do capital, com a gradativa substituição de trabalho 
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vivo por tecnologia e o apregoado trabalho voluntário perde-se também consumidores. Por 

um lado encontramos a necessidade de um consumo de massa sempre crescente, motivo 

principal da taxa de uso decrescente das mercadorias, e por outro a necessidade sempre 

decrescente de trabalho vivo. 

 

Embora a proclamada “supremacia do cliente” em nome da “soberania do 

consumidor” seja uma ficção útil, assim como a idéia de “competição 

saudável” no quadro de um mercado idealizado, é inegável que o papel do 

trabalhador não se limita apenas ao de produtor... Neste domínio, deve-se 

reconhecer que o trabalhador como consumidor desempenha um papel de 

grande (ainda que muito variável ao longo da história) importância no 

funcionamento saudável do sistema do capital.
299

 

 

Os investimentos em público interno e externo estão presentes em todo autores 

estudados. O termo comumente utilizado para definir os públicos com que a empresa se 

relaciona é stakeholders. Resumidamente o público interno é dividido em acionistas, 

empregados e fornecedores. O público externo em clientes, comunidade, governo, sociedade e 

concorrentes.300 

Na tabela VII podem-se ler as contribuições e demandas dos stakeholders. A repetição 

da diminuição planejada do Estado agora ganha novas áreas de atuação, até infra-estrutura. 

Como poderia uma comunidade construir obras como estradas muros de arrimo, com que 

capital? Figura na tabela o “consumidor consciente” como agente dessa “nova ética 

empresarial”. 
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QUADRO VI: 

STAKEHOLDERS (PARTES INTERESSADAS)301 

 

STAKEHOLDERS CONTRIBUIÇÕES DEMANDAS BÁSICAS 

 Acionistas Capital Lucros e dividendos 

 

  

Preservação do patrimônio 

 Empregados Mão de obra Segurança e saúde no trabalho 

 

 

criatividade Realização pessoal 

 

 

idéias Condições de trabalho 

 Fornecedores Mercadorias Respeito aos contratos 

 

 

negociação legal 

  

  

Segurança dos produtos 

 Clientes Dinheiro Boa qualidade dos produtos 

 

 

Fidelidade Preço acessível 

 

  

Propaganda honesta 

 
 

 

Respeito ao interesse comunitário 

 

 

 

Contribuição à melhoria da 

qualidade 

 Comunidade/ 

Sociedade Infra-estrutura de vida na comunidade 

 
 

 

Conservação dos recursos naturais 

 
 

 

Proteção ambiental 

 
 

 

Respeito ao direito das minorias 

 Governo Suporte institucional Obediência as leis 

 

 

jurídico e político Pagamento de tributos 

 Concorrentes Competição Lealdade na concorrência 

 

 

Referencial de 

mercado 

        

 O investimento em comunidades circunvizinhas à empresa, definida pelo termo 

investimento em “comunidade e não na sociedade”, é estratégia presente na gestão de RSA. O 

investimento mais freqüente é em educação e formação profissional dos membros das 

comunidades geograficamente próximas as empresas.302 Ou seja, garantir mão de obra 

abundante, barata, qualificada nas proximidades e ainda assim ter uma imagem “positiva” na 

comunidade. “Como ignorar o interesse de um hotel em diminuir a violência do bairro (claro, 

não as causas da violência, mas apenas os efeitos) como forma de tranqüilizar os turistas e 

aumentar o fluxo de hóspedes? Como não ter consciência do interesse eminentemente 
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lucrativo e político na atividade filantrópica empresarial?”303 As escolhas das áreas de 

investimento não são neutras e atendem a interesses do empresariado. 

O marketing social é outro ponto comum entre os textos estudados. Trata-se da 

principal vantagem competitiva da responsabilidade sócio ambiental.  

Esses ganhos, por sua vez, se assemelham aos contabilizados com 

publicidade e propaganda, sendo, então, a responsabilidade social um 

instrumento mercadológico que faz com que as empresas “que fazem o bem” 

tenham mais visibilidade no mercado e que, por isso, possam vender mais e 

maximizar os lucros.
304

 

 

O tipo de propaganda espontânea é uma das mais visadas pelo mercado na 

contemporaneidade e o principal foco do marketing social. É uma forma de fazer publicidade 

vinculando a marca da empresa, de forma geralmente gratuita, em espaços que não são 

destinados à publicidade direta. O que torna o receptor, no caso cliente, mais “aberto” a 

emissão, pois ele não percebe a propaganda como divulgação e sim agrega valor à marca.305 

 

3.5 RSA do setor sucroalcooleiro no Brasil e em Pernambuco 

 

O uso da RSA, sem dúvida, é uma prática bem mais frequente nas empresas do setor 

sucroalcooleiro do Sudeste e Centro Oeste do que no Nordeste e no Estado de Pernambuco. A 

UNICA publica balanço social de acordo com os padrões GRI, estimula a divulgação das 

associadas, como a Nardini,306 além de ser filiada do instituo Ethos, trabalha com marketing 

social e tem entre suas prioridades “Auxiliar as empresas associadas a se tornar modelos de 

sustentabilidade sócio-ambiental”.307  

As usinas filiadas ao Sindaçúcar PE utilizam selos, como já tratado no primeiro 

capítulo, de instituições de terceiro setor, entre elas a fundação Abrinq. Suas filiadas tem 

como maior investimento em RSA a educação de crianças do público interno das Usinas e 

projetos de reflorestamento. A principal atividade de marketing social é baseada no Etanol 

como combustível sustentável.  

 A Única tem, em seu sítio na internet, um link destinado a sustentabilidade. Apóia e 

financia, por meio de suas filiadas, seis projetos, todos operacionalizados pelo terceiro setor. 
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Com maior visibilidade o RenovAção, investimento em público interno com a intenção de 

formação profissional. Seu subtítulo é “o maior projeto de capacitação e requalificação de 

cortadores de cana já realizado pelo setor sucroenergético”.308 

O projeto visa requalificar sete mil trabalhadores por ano com objetivo de treiná-los 

para cumprir a função de operadores de máquinas. Além de cursos de horticultura, costura, 

hotelaria, entre outros. Conta com 119 usinas associadas no estado de São Paulo. Tentativa 

clara de redirecionar a mão de obra expulsa das lavouras pela mecanização. 

Quanto as Usinas de PE, a principal estratégia usada direcionada ao público interno 

são as escolas de educação infantil. Outra presença comum é de um centro de saúde para 

atender pequenas ocorrências e encaminhar urgências, média e alta complexidade para as 

cidades mais próximas. Frequentemente as escolas e os centros de saúde funcionam em 

regime de parceria com as prefeituras, como no caso da Cruangi que fornece a infra estrutura 

tanto na escola quanto no centro de saúde e a prefeitura, os profissionais. O projeto com mais 

investimentos na natureza natural são os de reflorestamento. 

O que se percebe no caso das usinas estudadas é que o que é tido como RSA não 

caberia dentro da definição do instituo Ethos, escolhida no presente trabalho. Por um motivo 

simples, elas se limitam, na maior parte, a lei. Entre eles o Estatuto da Lavoura Canavieira de 

1941 que além de reconhecer os direitos dos fornecedores de cana e obrigar que no mínimo 

cerca de 40% da cana moída nas usinas fossem oriundas desse setor, já garantia o direito à 

moradia, área suficiente para a produção de subsistência, assistência médica hospitalar, ensino 

primário gratuito a crianças em idade escolar. 

Em seu artigo 7°, determinou ainda que o trabalhador rural teria o direito de 

dispor de um pedaço de terra suficiente para fazer culturas de subsistência e 

pequena criações de animais, teria direito a moradia, assistência médico-

hospitalar, ensino primário gratuito para os filhos e, em caso de demissão 

injusta, direito a idenização. Claro que esses dispositivos não foram 

obedecidos até 1961 quando foi promulgado o Estatuto do Trabalhador Rural, 

ou até 1965, quando foi promulgada a “lei do sítio”. Os trabalhadores não 

dispunham, então de um organismo que pressionassem os patrões a 

obedecerem a lei.
309

 

 

O decreto lei 6.969 que complementa a lei prevê que o sítio deve ser próximo à área 

onde o lavrador trabalha e a “segurança, higiene, comodidade e conforto das instalações” de 

moradia. A Lei 4870 de 1965 já previa que uma percentagem que variava de 1% sobre o saco 

de açúcar, 1% da tonelada de cana entregue por fornecedores ou lavradores, 2% do valor do 
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litro de álcool, para a aplicação em benefício dos trabalhadores. Já era previsto, inclusive, 

ensino médio e profissional aos lavradores. 

A portaria 304 prevê também a obrigatoriedade da manutenção da alimentação e 

nutrição dos trabalhadores do setor sucroalcooleiro. É possível concluir nos casos estudados 

que as ações ditas de RSA não chegam nem a atender as leis destinadas ao setor. Como seria 

então classificado como responsabilidade sócio ambiental? Aí é possível perceber como é 

vaga a definição do tema. O que de fato seria os “princípios éticos elevados” citados pelos 

autores da área? No caso do setor sucroalcooleiro não permitiram uma extensão da 

responsabilidade das Usinas. 

Já no caso da natureza não humana, a legislação é bem mais recente, o presente 

trabalho não pretende tratar das questões da legislação ambiental brasileira. Apenas elucidar 

que grande parte das ações nas usinas estudadas não chegam próximo a cumprir o que está 

determinado na lei e raramente não ultrapassam esses limites. A não ser quando se há 

interesses em mercados coorporativos e internacionais. 

Entre eles está o Código Florestal de 1965 que prevê que toda propriedade rural 

precisa ter uma área de reserva legal de vegetação nativa, proteção dos topos de morros, matas 

ciliares que variam de 30 até 500 metros das margens dos rios, lagos e lagoas, dependendo da 

largura dos corpos d‟ água. Nas encostas com declividade superior a 45 graus e nos olhos 

d‟água é proibido o plantio de lavouras e desflorestamento310 Na imagem II coletada durante o 

trabalho de campo, se pode perceber como o Código Florestal não é respeitado. A plantação 

de cana ocupa todo o morro chegando até a beira do reservatório de água da usina. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
310

 Disonível em www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771. coleta Outubro 2010 

 

http://www.presidencia.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.%20coleta%20Outubro%202010
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IMAGEM V: 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA311 

 

 

 

Na imagem II além do topo ser coberto por cana, o riacho não esta bordeado pela mata 

ciliar, além da presença de espécies exóticas.312 Na visita de campo, o técnico agrícola da 

usina afirmou que a vantagem desse tipo de “reflorestamento” é que há diminuição da erosão 

ao redor dos corpos d‟água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
311

 Fotografia tirada durante trabalho de campo em outubro de 2009. Arquivo pessoal. 
312

 No caso o Bambu, Bambusoideae. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bambusoideae
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IMAGEM VI: 

REFLORESTAMENTO DE MATA CILIAR COM ESPÉCIE EXÓTICA313 

 

 

 

 Na imagem III por trás do morro totalmente desmatado pode-se perceber uma parte da 

reserva legal. Segundo a usina a área de mata é imensa, quando perguntado qual a extensão, o 

técnico agrícola não soube responder. A resposta também não está no IBAMA ou CPRH, já 

que as usinas do estado não entregaram o georeferenciamento de suas terras. 

 Na imagem IV, a colheita semi mecanizada de cana em uma inclinação maior que 40°. 

As carregadeiras que acompanham os cortadores são as Bell, tratadas no capítulo 2, máquinas 

capazes de operar em grandes declividades, realidade da Zona da Mata pernambucana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
313

 Fotografia tirada durante trabalho de campo em Outubro de 2009. Arquivo pessoal. 
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IMAGEM VII: 

CORTADORES E CARREGADEIRA BELL314 

 

 

 

Como saída para o não cumprimento da legislação ambiental os empresários da 

agroindústria tentam, por vias parlamentares, a flexibilização do Código Florestal. A bancada 

ruralista, maior representante do setor sucroalcooleiro no congresso nacional, se diz 

injustiçada pela visibilidade da questão ambiental na contemporaneidade.  

Segundo o deputado Aldo Rabelo, de acordo com um documento técnico produzido 

pela câmara de deputados, 90% das cinco milhões de propriedades rurais brasileiras estão na 

ilegalidade315. A mais freqüente delas é a falta de delimitação da reserva permanente, o que 

ocorre no setor pernambucano. Nenhuma das usinas filiadas ao Sindaçúcar PE, até a 

conclusão do presente trabalho, tinha concluído o georeferenciamento de suas propriedades e 

consequentemente a delimitação das áreas destinada às reservas. 

Segundo o deputado: “o novo Código Florestal vai proteger o meio ambiente da 

Amazônia e de outras regiões sem impedir seu desenvolvimento e manejo sustentáveis. Essa é 

a resposta que o Congresso brasileiro dará ao “neoambientalismo” dos países ricos. 

                                                           
314

 Fotografia tirada durante trabalho de campo em Outubro de 2009. Arquivo pessoal. 
315

 Fonte jornal folha de Pernambuco caderno Fórum Nordeste 20101, O planeta sustentável. Quinta-feira 10 de 

Junho de 2010. Pag. 12. “novo código florestal brasileiro causa polêmicas”. 
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Ninguém está destinado a viver eternamente na pobreza”. Segundo ambientalistas (Thomas 

Lewinsohn, Jean p. Metzger, Carlos Joly e Ricardo Rodrigues
316

) a flexibilização irá permitir 

ampliação da fronteira agrícola e o possível desmatamento das áreas de Preservação 

Permanente, como mata ciliar e encostas, pois deixará que cada estado regulamente sobre 

essas áreas específicas. 

De fato não há como negar que as políticas públicas se tornam contraditórias ao longo 

prazo. Como tratado no primeiro capítulo, o Proálcool foi o principal responsável pelo 

aumento do desmatamento nos remanescentes da Mata Atlântica, por meio de forte incentivo 

e financiamento estatal. Segundo os empresários entrevistados, na época do programa o 

incentivo financeiro era extremamente estimulador ao desflorestamento. Alguns afirmaram 

que para ter o documento de propriedade da terra era preciso desmatar e atualmente são tidos 

como vilões além de gastar valores altos com reflorestamento antes estimulado pelo Estado. 

Até 1984, segundo os empresários, era possível retirar financiamentos no Banco do Brasil 

para o fim. 

O agronegócio é o principal beneficiado pela flexibilização do Código Florestal 

brasileiro, usando a bandeira da pequena propriedade, os mesmos parlamentares da bancada 

ruralista que apóiam as mudanças usam comumente o termo sustentabilidade e RSA, como a 

senadora Kátia Abreu. “O chamado “terceiro setor”, mesmo que de forma encoberta e 

indiretamente, não está à margem da lógica do capital e do lucro privado (e até do poder 

estatal). Ele é funcional à estratégia hegemônica do capital e, portanto, não é alternativo, e 

sim integrado ao sistema”.317 

  

3.6 RSA nas Usinas Trapiche e Cruangi  

 

As duas usinas foram escolhidas para o trabalho de campo por, além de estarem em 

condições bem distantes no que diz respeito à RSA, foram às únicas onde foi permitido as 

visitas de campo. Vale salientar que se trata de um tema de pesquisa de difícil acesso haja 

vista que a maior parte do empresariado não se mostra interessado a participar de entrevistas. 

Como o Sindaçúcar PE começou a investir em Desenvolvimento Sustentável, principalmente 

após a divulgação de material a respeito do Etanol como combustível “ecologicamente 

                                                           
316

 Ambientalistas fontes de vários veículos de informação, como o jornal Folha de São Paulo, Estadão e de 

emissoras de televisão como a rede Globo e a TV jornal. 

317
 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção. São 

Paulo: Cortez, 2003, p. 157. 
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correto”, abriu-se um espaço para o debate no 1° Fórum Latino Americano de Bio 

combustíveis, realizado em Olinda em Abril de 2009, Durante o Fórum, onde um dos subitens 

tratados foi a responsabilidade sócio ambiental, se reuniram representantes do setor, de 

indústrias de bens e maquinaria para a agroindústria bem como representantes do Governo 

Federal e Estadual. A partir daí foi possível ter acesso aos empresários do setor nacional e de 

Pernambuco que pretendiam tratar do tema. 

Logo após o Fórum foi marcada uma entrevista, com o atual presidente do sindicato 

Renato Cunha, no Sindaçúcar PE, onde ele foi representado pelos responsáveis pelo 

departamento que tratam do tema. Paralelamente às entrevistas ocorriam encontros entre os 

usineiros e o departamento jurídico do sindicato a respeito da operação Engenho Verde. O que 

permitiu contato direto com os empresários bem como a marcação das visitas de campo nas 

Usinas Trapice e Cruangi. As entrevistas ocorreram no sindicato e nas usinas e com a 

condição de não fossem gravadas nem filmadas. 

Vale ressaltar que os dados apresentados como número de empregados, área de 

reflorestamento, número de alunos nas escolas, entre outros são fornecidos pelas empresas. 

Raramente encontram-se dados oficiais sobre o tema, inclusive a área das usinas e seus limites 

geográficos. 

  A Trapichesa está localizada na Mata Sul de Pernambuco, sediada no município de 

Serinhaém. É a mais avançada nas questões ambientais e da “sustentabilidade” do estado. É a 

única usina a ter um departamento de gestão ambiental, a produzir açúcar sem enxofre o que a 

faz a única de PE a fornecer açúcar à Coca-Cola, Kibon, AmBev, entre outros clientes 

coorporativos.  

Por isso a empresa investe “maçiçamente” em estratégias de gestão ambiental e de 

responsabilidade sócio ambiental, exigência desses grandes clientes. Segundo o manual de 

Supplier Guiding Principles  da Coca Cola (Guia de princípios dos fornecedores) para ser 

fornecedor, entre outros itens é necessário cumprir com uma série de normas de RSA, entre 

elas: 

 Liberdade de associação e negociação coletiva, permitir que os funcionários se 

reúnam e formem sindicatos ou associações de classe 

 Proibir trabalho infantil, estar de acordo com a legislação local e nacional 

 Proibir trabalho forçado, e/ou abuso da mão de obra. Incluindo servidão por 

dívida, trabalho militar, prisional e escravo contratual. Não abusar fisicamente dos 

funcionários no que diz respeito a esforço físico exagerado, como também a 

coerção no local de trabalho. 
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 Eliminar a discriminação nos locais de trabalho 

 Remunerar os trabalhadores de acordo com a legislação local, incluindo os direitos 

do trabalho. 

 Respeitar o meio ambiente  

Segundo o manual da empresa: 

 

Reconhecemos que há diferenças em leis, costumes e condições econômicas 

que afetam as práticas de negócios em todo o mundo, portanto, acreditamos 

que os valores compartilhados devem servir como base para as relações entre 

a The Coca-Cola Company e seus fornecedores. Os Princípios de Orientação 

do Fornecedor comunicam nossos valores e expectativas, além de enfatizar a 

importância de políticas e práticas responsáveis no local de trabalho que 

cumprem, no mínimo, com as leis ambientais aplicáveis e com as leis e 

regulamentações de trabalho.
318

 

 

Aqui percebemos uma figura interessante as “leis ambientais aplicáveis”, o que 

permite a usina manter o fornecimento, apesar do Código Florestal não ser totalmente 

respeitado nas áreas cultivadas. Entre os itens que tratam da não conformidade do meio 

ambiente estão a eliminação de dejetos, usos de químicos
319

, armazenamento de materiais 

inflamáveis e licenças ambientais. Não há itens que falem em desmatamento, ou reservas 

ambientais. Como tratado no segundo capítulo à usina responde processo pela eliminação de 

vinhoto no Rio Serinhaém.  

Quanto às licenças ambientais, como todas as usinas do estado de Pernambuco, a 

Trapiche não tem licença para plantar cana, e apenas para atividade industrial, o que foi alvo 

de multa devido à operação Engenho Verde. Outro ponto que não é tratado no manual é o uso 

dos recursos hídricos, um dos mais utilizados pela Coca-Cola. 

Os representantes das usinas entrevistados afirmam que se há licença para a atividade 

industrial é previsível que o poder público entenda que há plantação de cana-de-açúcar na 

área da usina. E que para as outras atividades, inclusive a queima, há licença fornecida pelo 

Cprh. Na imagem V pode-se perceber uma das licenças para a queima da cana, parte 

integrante da defesa da usina apresentada ao IBAMA. 

 

 

 

 

 

                                                           
318

 Guia de implementação dos princípios de orientação do fornecedor. Disponível em http://www.thecoca-

colacompany.com/citizenship/pdf/Supplier SGPImplementationGuide.pdf coleta em Maio 2010. 
319

 Como agrotóxicos e herbicidas 

http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/pdf/Supplier%20SGPImplementationGuide.pdf
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/pdf/Supplier%20SGPImplementationGuide.pdf
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IMAGEM VIII: 

LICENÇA PARA QUEIMA AGRÍCOLA DA CANA-DE-AÇÚCAR320 

 

 

 

Essas normas exigidas por mercados coorporativos internacionais, apesar de serem 

restritivas e com várias exigências válidas, não mudam os principais problemas do setor 

sucroalcooleiro, monocultura, desmatamento, uso de agrotóxicos em grande escala e 

exploração do trabalho. Esse processo, o mesmo dos selos verdes, buscam, por meio de 

conformidades pontuais, certificar e/ou autorizar que uma empresa continue produzindo, com 

                                                           
320

 Fotografia tirada durante trabalho de campo, no IBAMA em Janeiro 2010. 
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algumas limitações e cuidados, agora, atestadas de ambientalmente e socialmente corretas. 

Um caso de apropriação da sustentabilidade pelo mercado corporativo. 

A Usina Trapiche foi fundada em 1935, após mudar de administradores duas vezes 

tem como proprietário atual Luiz Antônio de Andrade Bezerra, o mesmo dono da usina Serra 

Grande no estado de Alagoas, empreendimento com maior área de Mata Atlântica nativa do 

Brasil, segundo o Sindaçúcar PE . A Trapiche e a Serra Grande são as usinas do Nordeste com 

maior participação do filão da RSA internacional. Além disso, com uso intenso de tecnologia 

agrícola a usina conseguiu atingir a maior safra de cana-de-açúcar própria do estado, 

1.090.000 toneladas na safra 2003/2004. 

Atualmente produz uma média 2.500.000 sacos de 50 kgs de açúcar por safra, 

17.000.000 litros de álcool anidro e exporta por meio da usina de cogeração de energia 

elétrica pelo bagaço de cana 8.000MWH de energia elétrica.  

Na tabela VII estão os dados fornecidos pela usina Trapiche quanto à área total, área 

de cana colhida, extensão das reservas de Mata Atlântica e Mata Ciliar e Mangue, rios, 

números de trabalhadores, número de moradias e engenhos. Segundo dados da usina todas as 

exigências quanto às reservas contidas na legislação já foram cumpridas e que o 

reflorestamento na propriedade está acima das cotas legais. 

A usina pretende como futuras medidas que visam a sustentabilidade a ampliação da 

produção de álcool anidro, ampliação da área de mangue, e credenciar suas reservas de Mata 

Atlântica no mercado de resgate de carbono mundial, para assim poderem receber além de 

financiamentos, selos “verdes” com objetivo de fornecimento a outros grandes mercados 

corporativos mundiais. 

QUADRO VII: 

DADOS DA USINA TRAPICHE321 

 

USINA TRAPICHE 

ÀREA TOTAL 28.000 ha 

ÀREA DE CANA 19.000 ha 

TRAB. SAFRA aprox. 6.500 

TRAB. ENTRESAFRA aprox. 3.500 

MORADIA DOS TRABALHADORES 30 engenhos cada um entre 50 a 100 moradias. 

RIOS Itapiruçu; Quilebra e Sirinhaém 

ÀREA RESERVA 

104 ha mata ciliar (37km de rios) 

3000 ha mangue 

20% área de reserva permanente 

5000 ha mata nativa ciliar ou reflorestada 

 

                                                           
321

 Fonte: pesquisa de campo realizada na usina Trapiche pela autora. 
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A usina Cruangi localizade na Zona da Mata Norte no município de Timbaúba em 

Pernambuco, desde 1918 pertence à família Queiroz. A particularidade desta usina diz 

respeito à implantação e criação de tecnologia própria para terrenos em declives onde estão 

plantadas as lavouras de cana-de-açúcar. Os proprietários da Usina fundaram uma indústria de 

carregadeiras e máquinas agrícolas chamada Implanor, como já dito. 

As máquinas desenvolvidas a partir de um protótipo trazido da África em 1981, 

conhecidas como carregadeiras Bell, estão transformando a paisagem das colheitas. Essas 

máquinas são capazes de enfrentar declividades de até 45 graus. Juntam e tombam a cana 

colhida, tarefa antes executada por burros. Atualmente a Implanor trabalha em um projeto 

audacioso, a criação de uma colheitadeira para grandes declividades, o que deverá mudar 

drasticamente o cenário da zona da mata pernambucana, já que o grande problema para a 

mecanização são os declives acentuados. 

Os dados da ultima safra disponíveis são os de 2004/2005 onde foram produzidos 2,5 

milhões de sacas de 50 kgs de açúcar e 25 milhões de litros divididos entre álcool anidro e 

etanol. (Lembrando que são dados fornecidos pela empresa). A Cruangi tem instalada uma 

central de cogeração de energia elétrica que funciona com a queima do bagaço de cana e uma 

pequena hidroelétrica no rio que nomeia a usina. 

 

QUADRO VIII: 

DADOS DA USINA CRUANGI322 

 

USINA CRUANGI 

AREA TOTAL 31.000 há 

AREA DE CANA 17.800 há 

TRAB. SAFRA 5.342 

TRAB. ENTRESAFRA 2.664 

MORADIA DOS TRABALHADORES até 500323 

RIOS Cruangi; Capibaribe Mirin e Sirigi 

AREA RESERVA 20% área de reserva permanente mata ciliar324 

 

No quadro VII estão os dados fornecidos pela usina Cruangi no que diz respeito a área 

total, área cultivada, os rios, estes usados inclusive para irrigação já que a usina está 

localizada na área de menor precipitação da Zona da Mata segundo o Instituto Agronômico de 

Pernambuco, o IPA. De acordo com o empresariado, a Cruangi já conta com 5.400 ha de cana 

                                                           
322

 Fonte: pesquisa de campo realizada na usina Cruangi pela autora. 
323

 Algumas das moradias não são ocupadas devido às condições precárias de uso. 
324

 Não foi informada a área total de mata ciliar. 
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irrigada. Quanto ao reflorestamento das matas ciliares a usina não soube responder a 

quilometragem nem o número de hectares, apenas afirmou que o que é exigido pela lei já foi 

reflorestado. 

Uma prática comum é o reflorestamento com espécies exóticas, entre elas o neem,325 já 

citado no segundo capítulo, espécie originária da índia. Segundo dados fornecidos pela usina, 

a plantação dessa espécie exótica já compreende 600 ha. Além da plantação, a usina conta 

com o maquinário para o beneficiamento do fruto do neem e produção de vários subprodutos 

como o óleo, repelente e defensivo orgânico. Como se pode perceber na imagem VI, capa do 

prospecto do projeto, o neem é tratado como produto ecologicamente correto. 

                                                           
325

 Azadirachta indica. 
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IMAGEM IX: 

NEEM DO BRASIL 

CAPA DO PROSPECTO NEEM CRUANGI DO BRASIL 

 

 

 

O projeto Cruangi Neem do Brasil conta com apoio da Embrapa, Universidade Federal 

Rural de Pernambuco, com o grupo de pesquisa do professor Emerson Batista UFRPE, e com 

o CEPAN, no que diz respeito ao impacto sob fauna e flora. O Eucalyptus sp  também é 

utilizado .O bambu é plantado na beira dos rios, segundo a pesquisa de campo com intuito de 

evitar a erosão freqüente, conseqüência dos desmatamentos anteriores. As áreas destinadas a 
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reflorestamento na usina são aquelas que não servem para o plantio de cana-de-açúcar, já que 

onde está localizada, além de baixo índice pluviométrico existem áreas pedregosas, onde só 

consegue se manter, segundo o técnico agrícola o neem. 

 Segundo Tabarelli,326 referência entre os empresários do setor no estado, a maioria das 

usinas de Pernambuco e Alagoas utilizam consórcio de espécies nativas e exóticas para o 

reflorestamento. Outra característica do modelo é o baixo número de espécies, sendo 

utilizadas de uma a quatro espécies em mata ciliar, e a mais freqüente entre elas o Ingá. No 

reflorestamento de remanescentes de mata a mais presente é a acácia australiana, (Acacia 

auriculiforme), uma espécie exótica de rápido crescimento.   

A prática327 foi restringida desde 2003, quando foram aprovadas as portarias 507/02 e 

508/02 pelo Ministério do Meio Ambiente com a intenção de proibição de reflorestamento 

com pinus e eucalypitus no Paraná e no norte de Santa Catarina. A decisão abriu espaço para 

o banimento dessas espécies em outros biomas brasileiros.328 

De acordo com os quadros VI e VII se pode perceber a diferença de dados quanto ao 

reflorestamento e reservas entre as duas usinas. A Trapiche foi a primeira a iniciar o 

reflorestamento em 1990, iniciado com Seringueira e em 1998 com Sabiá e Eucaliptos, em 

2009 utilizou 28 espécies. A maioria das mudas é de Ingá com 12.108 mudas de um total de 

41.952, correspondendo a mais de um terço de todas plantadas. No gráfico I, a fatia de cor 

azul clara representa 21 espécies329, que correspondem a até 1000 mudas de cada. A fatia de 

cor amarela representa apenas quatro espécies330, e a parte de cor roxa 7 espécies331 com mais 

de 2 mil mudas plantadas. O maior fornecedor das mudas é a organização de terceiro setor, o 

IPMA. A usina estabeleceu metas de reflorestar 30 hectares/ano, entre Mata Atlântica, mata 

ciliar e mangue.332 

 

 

 

 

                                                           
326

 TABARELLI, M. et al. Relatório Técnico Preliminar: espécies indicadas para recuperação de áreas 

atlântica degradadas na região da Floresta São Francisco Norte do Rio. Recife: CEPAN, 2007. 
327

 De se utilizar espécies exóticas no reflorestamento. 
328

 Disponível em http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/02/14/9675-portaria-do-mma-proibe-o-

reflorestamento-com-especies-exoticas-em-regioes-do-pr-e-sc.html. coleta em maio 2010. 
329

 Pau de Tel, Pau amarelo, Claibeira, Oiti coró, Sapucaia, Cocão da mata,Cana Fístula, Viagueiro, Imbiriba, 

Cuciuba, Algodão da Praia, Tamboril, Gitó, Praiba, Maria Preta, Castanhola, Pau de Jangada, Bambu, Paineira, 

Tamarindo. 
330

 Munguba, Murici, Jenipapo, Cajá. 
331

 Ingá, Arorira, Salgueiro, Murta branca,Ipê amarelo, Ingaí, Oiti. 
332

 Dados coletados durante a pesquisa de campo em setembro de 2009. 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/02/14/9675-portaria-do-mma-proibe-o-reflorestamento-com-especies-exoticas-em-regioes-do-pr-e-sc.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2003/02/14/9675-portaria-do-mma-proibe-o-reflorestamento-com-especies-exoticas-em-regioes-do-pr-e-sc.html


110 
 

GRÁFICO I: 

PROPORÇÃO ESPÉCIES X QUANTIDADES DE MUDAS PLANTADAS  

EM 2009333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O reflorestamento com poucas espécies, o mais freqüente na Zona da Mata 

pernambucana, segundo Tabarelli, responsável técnico do CEPAN e professor da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, não permite a sustentabilidade a longo prazo da 

área reflorestada, além de comprometer a biodiversidade que depende dessa mata e seus 

serviços ambientais.334 

Segundo as entrevistas na pesquisa de campo, é o projeto com maior empenho nas 

usinas estudadas, a equipe da Trapiche chega a contar com quarenta profissionais e a da 

Cruangi com aproximadamente treze para a manutenção dos projetos, chegando a trinta na 

época de plantação das mudas. Na tabela VIII encontram-se os projetos pontuais, áreas de 

atuação (natureza humana ou não) e principais atividades de cada. Pode-se perceber que tanto 

na área social e de natureza não humana os programas, na maioria dos casos, se localizam em 

áreas já devidamente previstas na legislação.  

 

 

 

  

 

                                                           
333

 Fonte: Usina Trapiche, reflorestamento 2009. 
334

 TABARELLI, M. et al. Relatório Técnico Preliminar: espécies indicadas para recuperação de áreas 

atlântica degradadas na região da Floresta São Francisco Norte do Rio. Recife: CEPAN, 2007. 

abaixo de 1000

de 1000 a 2000

acima de 2000
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QUADRO VIII: 

PROJETOS DA DAS USINAS TRAPICHE E CRUANGI 

  

USINA TRAPICHE 

ENTIDADE OU PROJETO AREA DE ATUAÇÃO PRINCIPAIS ATIVIDADES 

UFRPE natureza não humana 

estudos para reflorestamento, 

pesquisas nos remanecentes de 

mata 

IPMA natureza não humana 
reflorestamento e produção de 

mudas 

CEPAN natureza não humana 
reflorestamento e corredores 

ecológicos 

AMANE natureza não humana conservação da biodiversidade 

Projeto Piscicultura natureza não humana criação de Tilápias para os rios 

Projeto capivaras natureza não humana Preservação da espécie 

Projeto educacional natureza humana 

5 escolas com 1.300 alunos do 

maternal à 4 série.transporte 

para alunos do ensino médio. 

Fornecimento de material 

didático  

Projeto horticultura natureza humana 
segurança alimentar dos 

trabalhadores 

ABRINQ natureza humana 

Não usar mão de obra infantil e 

orientar fornecedores para o 

mesmo 

Moradias natureza humana 

30 engenhos com 50 a 100 

moradias cada, fornecimento de 

água e energia elétrica 

 

USINA CRUANGI 

ENTIDADE OU PROJETO AREA DE ATUAÇÃO PRINCIPAIS ATIVIDADES 

UFRPE natureza não humana 

estudos para reflorestamento, 

pesquisas nos remanecentes de 

mata 

Projeto de reflorestamento 

Cruangi 
natureza não humana 

criação de mudas e 

reflorestamento da mata ciliar 

Projeto neem Cruangi do 

Brasil 
natureza não humana 

fabricação oléo de neem e 

mudas para reflorestamento 

Projeto educacional natureza humana 

1 escola com aproximadamente 

1000 alunos em convênio com 

a prefeitura 

ABRINQ natureza humana 

Não usar mão de obra infantil e 

orientar fornecedores para o 

mesmo 

Moradias natureza humana 
aproximadadmente 500 

moradias 
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3.7 Discurso do empresariado sobre a RSA e DS 

 

 Como já explicitado anteriormente a RSA se apresenta por meio do discurso fundado 

pelo empresariado, logo carrega sua ideologia. De acordo com Régine Robin, no livro 

História e Lingüística de 1973, ao analisarmos as formações discursivas devemos relacioná-

las aos sujeitos e seus espaços no conjunto das forças sociais, além de seu lugar na história e 

ideologia. “O discurso é sempre relacionado a suas condições de produção”.335 Pretende-se, 

por meio de elementos de análise de discurso336, tratar o discurso  do empresariado do setor 

sucroalcooleiro quanto a RSA, além de sua expectativa sobre o desenvolvimento sustentável.  

 O material impresso selecionado, ou o corpus da análise, é publicitário e de circulação 

interna, como pequenos jornais e revistas, produzidos pelas Usinas Trapiche e Cruangi além 

de material institucional do Sindaçúcar PE que trata de RSA. Também serão utilizados o 

relatório de sustentabilidade da UNICA 2008 e o livro “A energia da cana-de-açúcar” 

produzido pela mesma entidade sobre temas relacionados ao desenvolvimento sustentável.337 

As entrevistas realizadas no sindicato Patronal e no trabalho de campo com empresários e 

técnicos agrícolas das usinas Cruangi e Trapiche servirão de suporte para análise. 

 

3.8 Análise dos documentos da UNICA 

  

Documento considerado como modelo de gestão ambiental e social, o relatório de 

sustentabilidade GRI da UNICA338 produzido em 2008, cita freqüentemente a RSA apoiada no 

discurso da sustentabilidade. A UNICA investe maçiçamente em estratégias de RSA e é a 

única entidade do setor no Brasil a produzir o relatório de sustentabilidade de acordo com 

                                                           
335

 ROBIN, Régine. História e Lingüística. Trad. Adélia Bolle. São Paulo: Cultrix, 1973, p. 88. 
336

 Não pretende-se a utilização da metodologia da análise de discurso no sentido estrito. Também não há 

pretensão de esgotar as fontes. A utilização se limitará a algumas ferramentas, para o melhor entendimento das 

“falas” do empresariado. Para tal tarefa serão analisados alguns dos documentos sobre o tema produzidos pelo 

setor sucroalcooleiro nacional e do estado de Pernambuco. 
337

 Segundo se pode perceber nos documentos os termos DS e sustentabilidade são usados para os mesmos fins. 
338

 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 119 companhias 

associadas à UNICA são responsáveis por mais de 50% do etanol e 60% do açúcar produzidos no Brasil. 

Disponível em URL: http://www.unica.com.br/quemSomos/texto /show.asp?txtCode={A888C6A1-9315-4050-

B6B9-FC40D6320DF1}. Data da coleta Dezembro 2009. 

http://www.unica.com.br/quemSomos/texto%20/show.asp?txtCode=%7bA888C6A1-9315-4050-B6B9-FC40D6320DF1%7d
http://www.unica.com.br/quemSomos/texto%20/show.asp?txtCode=%7bA888C6A1-9315-4050-B6B9-FC40D6320DF1%7d
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indicadores GRI,339 validados internacionalmente. O primeiro relatório foi publicado em 2006 

e desde lá a instituição o publica anualmente e os divulga em seu sítio na internet.340  

O documento contém 113 páginas, com muitas imagens, gráficos e fotografias, ora das 

imensas agroindústrias e suas máquinas, ora com presença de pessoas e trabalhadores 

adequadamente fardados e com equipamento de proteção individual.341 O relatório é dividido 

por eixos temáticos, os principais são: perfil do setor, que trata das características das 

empresas filiadas a instituição; “na rota da sustentabilidade”, que trata basicamente dos 

programas e projetos desenvolvidos pelas entidades filiadas ou da própria UNICA; 

“responsabilidade social”; “responsabilidade ambiental”; “produção sustentável” e 

“desenvolvimento econômico”; além das considerações finais. 

Pelos títulos se pode perceber a presença de termos comumente utilizados em RSA. A 

idéia de sustentabilidade e desenvolvimento econômico estão atreladas. O conceito de “tripé 

da sustentabilidade”342 que inclui as esferas econômicas, sociais e ambientais, é a base do 

desenvolvimento de projetos pontuais gerenciados pelas usinas membro e diretamente pela 

instituição. 

No relatório, segundo os indicadores GRI, entre outros requisitos, é preciso ficar claro 

o investimento financeiro em cada “esfera da sustentabilidade”. Dos R$ 157,9 milhões de 

reais investidos em programas pontuais, R$ 79,7 milhões são investidos em saúde, com 

destaque para saúde laboral; R$ 40,7 milhões são investidos em “meio ambiente”, e R$ 19,9 

milhões são investidos em educação.343 As áreas privilegiadas repetem a mesma tendência dos 

investimentos do terceiro setor, educação, saúde e formação profissional. 

No ano de 2007, metade do valor total do investimento geral em projetos foi destinado 

à saúde do trabalhador e programas sócio ambientais, o que equivale a R$ 80 milhões de 

reais.344 É preciso frisar que grande parte desses valores retornam às usinas por meio de 

incentivos, isenções fiscais e gestão pelo terceiro setor, assunto tratado nos capítulos 

anteriores. 

                                                           
339

 A Global Reporting Initiative é uma ONG internacional fundada e estabelecida na Holanda que criou os 

indicadores de sustentabilidade GRI. Os indicadores pretendem dá ao relatório de sustentabilidade, além de 

visibilidade internacional, o mesmo rigor dos produzidos pelos departamentos financeiros das empresas. 
340

 Disponível em URL:www.unica.com.br, coleta em Janeiro 2010. 
341

 Equipamento de proteção individual dos cortadores de cana foi definido pela norma regulamentadora de 

Segurança e Saúde no trabalho na agricultura, a NR 31. 
342

 Tratados no sub-tópico a sustentabilidade segundo o setor sucroalcooleiro do presente capítulo 
343

 Relatório de Sustentabilidade ÚNICA, 2008. Disponível em URL: http://www.unica.com. 

br/noticias/show.asp?nwsCode={2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6}. Acesso em setembro de 

2009, p. 24. 
344

 Relatório de Sustentabilidade ÚNICA, 2008. Disponível em URL: http://www.unica.com.br/ 

noticias/show.asp?nwsCode={2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6}. Acesso em setembro de 2009, 

p. 25. 

../../../../../Users/Cornils%20Benevides/Documents/dinha/www.unica.com.br
http://www.unica.com.br/%20noticias/show.asp?nwsCode=%7b2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6%7d
http://www.unica.com.br/%20noticias/show.asp?nwsCode=%7b2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6%7d
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Cuidados com a saúde, centros de educaçãoambiental, programas pautados 

pelo acesso à educação e difusão da cultura, apoio ao esporte, estímulo à 

participação dos trabalhadores em projetos de qualidade de vida e 

qualificação em novas funções profissionais: iniciativas como estas 

consolidam a disposição de estar em sintonia com os princípios do 

desenvolvimento sustentável.
345

 

  

 O discurso acima se apresenta de forma sedutora. Traz à tona a visibilidade do 

desenvolvimento como algo extremamente positivo e desejável “por todos” em nome da 

felicidade e harmonia. “Para designar umas vezes um estado, outras um processo, 

relacionados ambos com as idéias de bem estar, de progresso, de justiça social, de 

crescimento econômico, de expansão pessoal, e, incluso de equilíbrio ecológico”.346 Conclui 

Rist. 

 As áreas de investimento são dirigidas a possíveis leitores do relatório e não aos 

trabalhadores do setor. Itens como difusão da cultura e apoio ao esporte e qualidade de vida, 

se mostram como um discurso não muito freqüente na vida dos cortadores de cana. Trata-se 

de um discurso sedutor, soa como “canto da sereia”. 

 O livro “A energia da cana-de-açúcar, doze estudos sobre a agroindústria da cana-

de-açúcar no Brasil e sua sustentabilidade”, de 2005, é uma coletânea de artigos organizados 

por Isaias de Carvalho Macedo, que entre 1981 a 2001 dirigiu e planejou os programas de 

transferência de tecnologia no Centro de Tecnologia Canavieira e atualmente é consultor tanto 

do setor como do governo federal. 

 Dos vinte e um autores, nove trabalham no Centro de Tecnologia Canavieira347 e três 

no Instituto Nacional de Eficiência Energética.348 Os outros autores já tiveram ou tem alguma 

relação direta ou de pesquisa com entidades da agroindústria canavieira. Por ser produzido 

pelos principais pesquisadores das entidades representativas do setor, ele traz a ideologia de 

                                                           
345

 Relatório de Sustentabilidade ÚNICA, 2008. Disponível em URL: http://www.unica.com.br/ 

noticias/show.asp?nwsCode={2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6}. Acesso em setembro de 2009, 

p. 22. 
346

 RIST, Gilbert. El desarrollo, historia de una creencia occidental. Traducción de Adolfo Fernandez 

Marugán. Madrid : Presses de La fundation nationale des Sciences politiques, 2002, p. 19. 
347

 O CTC é o maior centro de tecnologia da cana-de-açúcar do Brasil, sediado em Piracicaba, São Paulo. O CTC 

iniciou as suas atividades no ano de 1969, é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos mantida 

pelas principais usinas e associações de fornecedores do setor de cana-de-açúcar. Disponível em URL: 

http://www.ctcanavieira.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=81. Dados 

coletados em Maio 2010. 
348

 O INEE é uma organização não governamental sem fins lucrativos. Seu objetivo é promover o aumento da 

eficiência na transformação e na utilização de todas as modalidades de energia em benefício da economia, do 

meio ambiente e da maior segurança quanto ao acesso à energia e bem estar da sociedade os financiadores da 

ONG são entidades do setor sucroalcooleiro. Disponível em URL: http://www.inee.org.br/sobre_ 

quem.asp?Cat=sobre. Dados coletados em Maio 2010. 

http://www.unica.com.br/%20noticias/show.asp?nwsCode=%7b2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6%7d
http://www.unica.com.br/%20noticias/show.asp?nwsCode=%7b2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6%7d
http://www.ctcanavieira.com.br/site/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=81
http://www.inee.org.br/sobre_%20quem.asp?Cat=sobre
http://www.inee.org.br/sobre_%20quem.asp?Cat=sobre
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sua elite intelectual. O texto é permeado por números, dados, gráficos e cálculos complexos 

para o leitor leigo no assunto. 

 O livro também está dividido em eixos temáticos que são; Impactos no uso de recursos 

materiais; impacto no meio ambiente; sustentabilidade na base da produção agrícola; impactos 

da produção em ações comerciais e impactos socieconômicos do setor.  

 Permanece a idéia de sustentabilidade apoiada nas três “esferas”, comumente tratada 

ao redor do consenso, como se dependesse da união de todos e da tecnologia, como se pode 

perceber nos seguintes trechos: “Uma colocação muito apropriada de Dernbach, no contexto 

muito mais geral da sociedade atual, é que nossas ações hoje nos encaminham “tropeçando, 

para a sustentabilidade”.349 Ou ainda “no Brasil, o agronegócio – e, notadamente, o setor 

sucroenergético350 – vem dando exemplos do quanto pode contribuir para o desenvolvimento 

sustentável sem deixar de produzir cada vez mais e melhor”.351 

 O consenso, seguno Montaño, é parte da despolitização do terceiro setor. O DS é um 

discurso que esconde o real beneficiário das estratégias de RSA, ou seja, o capital, e tenta 

colocar-lo como benefício de toda sociedade. Por esse caminho se tenta camuflar a 

contradição fundante da sociedade capitalista, a luta de classes.352 

 No último trecho citado do livro A energia da cana-de-açúcar,“sem deixar de produzir 

cada vez mais e melhor” vai de encontro a idéia de limites do crescimento. O ritmo de 

crescimento é definido pela agroindústria que com suas estratégias de RSA e tecnologia 

podem “administrar” os impactos da atividade produtiva. 

 O termo desenvolvimento sustentável fala por si mesmo, tem uma “memória 

produzida,” o interdiscurso, “este é definido como aquilo que fala antes, em outro lugar, 

independente”.353 Neste lugar ele tem uma história e um compromisso político e ideológico, o 

da possibilidade de crescimento sem limites. Os termos antagônicos (desenvolvimento e 

                                                           
349

 MACEDO, Isaias d. C. A energia da cana-de-açúcar: doze estudos sobre agroindústria da cana-de-açúcar no 

Brasil e a sua sustentabilidade. São Paulo: Berlendis & Vertecchia – ÚNICA: União da Agroindústria Canavieira 

do Estado de São Paulo, 2005. 
350

 A partir da segunda metade da década de 1980 algumas usinas começaram a se tornar fornecedoras de energia 

elétrica devido a cogeração por meio da queima do bagaço da cana. A partir daí algumas entidades passaram a 

chamar o setor não mais de sucroalcooleiro, mas de sucroenergético. 
351

 Relatório de Sustentabilidade ÚNICA, 2008. Disponível em URL: http://www.unica.com.br/ 

noticias/show.asp?nwsCode={2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6}. Acesso em setembro de 2009, 

p. 27. 
352

 MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervenção. São 

Paulo: Cortez, 2003. 
353

 ORLANDI, Eni. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Rio de Janeiro: Pontes, 2005, p. 31. 

http://www.unica.com.br/%20noticias/show.asp?nwsCode=%7b2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6%7d
http://www.unica.com.br/%20noticias/show.asp?nwsCode=%7b2D533D7C-3799-466C-B79D-DC17537E03D6%7d
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sustentabilidade)354 convivem em harmonia. Algo como a possibilidade da manutenção do 

status atual de produção, circulação e consumo, agora de forma “consciente” e ilimitada. 

 A escolha dos termos “mais e melhor” ao invés de “sem limites” tornam o discurso 

mais aceitável, apesar, de no contexto, se referir a um tipo de crescimento mais ou menos 

parecido. Essa não é uma escolha neutra, trata-se de uma forma de esquecimento. “É o 

chamado esquecimento enunciativo e que atesta que a sintaxe significa: o modo de dizer não é 

indiferente aos sentidos”.355 

 Robin define a enunciação “como atitude do locutor diante de sua própria fala, como 

tomada de posição do sujeito em relação ao conjunto de representações, do quadro ideológico 

que o governa e de que ele é suporte, como o ato da produção do discurso”.356 Usar “um 

crescimento sem limites” chocaria com a discussão atual sobre limites do crescimento 

populacional, limites para a produção de resíduos sólidos, limites do aquecimento global, 

entre outros tão difundidos na contemporaneidade, por ninguém mais do que os teóricos do 

clube de Roma. Outra questão é por quem é empregado o termo DS, as palavras mudam de 

sentido de acordo com quem as emprega.  

Vale salientar que não se trata do sujeito individual e sim de um sujeito coletivo, que 

fala, tem uma ideologia e está inscrito na história. O conceito de sustentabilidade e DS variam 

de acordo com quem o utiliza, camponeses, firmas agroesportadoras, empreendimentos 

industriais, entre outros não trataram do tema da mesma forma nem com mesmo intuito. 

A enunciação é formada por quatro conceitos357 que permitem elucidá-la, entre eles o 

de transparência ou opacidade. A “opacidade máxima” trata de quando o ponto de vista do 

receptor é a marca da enunciação. “a opacidade máxima aparece na poesia lírica... Pelo 

contrário o enunciado de tipo “máxima” faz o leitor aderir fortemente aos textos, criando 

uma identificação entre o receptor e o sujeito da enunciação”,358 se tratando da transparência 

máxima. 

  O termo Desenvolvimento Sustentável, por sua gradual apropriação pelo 

empresariado ao longo da história de sua definição, assunto tratado com mais profundidade no 

capítulo 2, já se encontra de certa forma transparente ao senso comum. Passa por uma base 
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 Sustentabilidade com o sentido de perenidade. 
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 ORLANDI, Eni. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Rio de Janeiro: Pontes, 2005, p. 35. 
356

 ROBIN, RÉGINE. História e Lingüística. Trad. Adélia Bolle. São Paulo: Cultrix, 1973, p. 28. 
357

 Segundo Robin, apoiada por L. Courdesses, são eles: O conceito de distância; “trata-se da distância relativa, 

colocada pelo sujeito entre ele próprio e este enunciado”; O conceito de modalização; “como a adesão que o 

sujeito dá a seu discurso”; o conceito de tensão, “concerne as relações entre o sujeito falante e o interlocutor”; e 

finalmente o conceito de transparência ou opacidade, definido acima. 
358

 ROBIN, RÉGINE. História e Lingüística. Trad. Adélia Bolle. São Paulo: Cultrix, 1973, p. 29. 
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sobre a qual, na maioria dos casos, governa o consenso. Traz idéia de algo possível e positivo 

para a sociedade atual como um todo, bem como para as “gerações futuras”. 

 Outra idéia que perpassa o texto é o pressuposto. Para se afirmar que “agora há uma 

forma sustentável de se produzir”, ou “A UNICA investe em produção sustentável” está 

implícita a idéia de que “antes a produção não era sustentável” ou ainda “esta empresa produz 

sustentavelmente e não aquela outra”.  Aqui se cria o diferencial entre empresas, ponto 

necessário para que uma permaneça no mercado e não a outra, evidenciando a concorrência 

capitalista e sua tendência a acumulação. 

 A acumulação não trata de uma vontade individual do empresário e sim de um 

imperativo objetivo da expansão de capital. Um ponto fundamental da acumulação é o 

reinvestimeto, ou seja, “na prática as “intenções” e “motivações” são determinadas de 

acordo com isso”.359 A forma de realização do capital é reingressar no processo produtivo e 

expandir. Algo extremamente contraditório com a idéia de limites defendida pelo setor 

quando se trata da sustentabilidade.  

  

3.9 Análise do material das Usinas Cruangi, Trapiche e do Sindaçúcar PE 

 

 O Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco produziu 

uma brochura comemorativa dos seus 64 anos, em 2005, que tem como principal destaque a 

responsabilidade sócio ambiental. O texto é escrito em Inglês e português, o que demonstra o 

interesse no público internacional. Como se pode perceber na imagem VII denso em 

fotografias, tanto das indústrias, das lavouras e de crianças nas escolas (neste documento não 

encontramos trabalhadores nas fotografias) e frases de efeito e números astronômicos, como 

por exemplo, “O setor sucroalcooleiro exporta, anualmente, US$ 2 Bilhões” ou ainda, “No 

Brasil, mais de 1 milhão de pessoas são empregadas na agroindústria canavieira”. 
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 MÉSZÁROS, István. Para além do Capital. Trad. Paulo Cezar Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: 

Boitempo Editorial e Editora da UNICAMP, 2002, p. 139. 
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IMAGEM X: 

CAPA BROCHURA COMEMORATIVA DE 64 ANOS DO SINDAÇÚCAR PE 

 

 

 

A brochura é distribuída em eventos nacionais e internacionais onde a instituição está 

presente. Usada como propaganda, é o principal documento de divulgação do Sindaçúcar das 

atividades RSA do setor em PE. Ela é dividida nos seguintes subitens: Cana-de-açúcar: 

tradição e potenciais; Sindaçúcar: 64 anos de História; Ética e responsabilidade social; 

Fundação Abrinq; Desenvolvimento e cidadania; Conquista internacional; Gestão de 

resultados; Sim a natureza; Lado a lado com o futuro; além das especificações sobre os 

departamentos do sindicato. 

 A usina Trapiche produziu em 2002 a revista Responsabilidade Social, “nós estamos 

fazendo a nossa parte!” Na imagem VIII é possível ver a figura na capa da corujinha 

“Glaucidium mooreorum Caburé”, espécie dada como extinta pela comunidade mundial de 
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ornitólogos, encontrada nos remanescentes de mata da usina, em Sirinhaém PE
360

. A revista 

começa com a história da Usina passa pelas estratégias e projetos de RSA, fotografias de 

referências aos pássaros e animais encontrados nas reservas da usina, da brigada de incêndio, 

mata ciliar reflorestada, entre outras. A única imagem que contem referência a pessoas na 

revista é o selo da empresa amiga da criança da fundação Abrinq. 
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 Como pode-se perceber na imagem VIII trata-se de um desenho e não uma fotografia. 
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IMAGEM XI: 

CAPA DA REVISTA RESPONSABILIDADE SOCIAL USINA TRAPICHE 

 

 

 

Da usina Cruangi, o documento tratado é o “jornal informativo tranquilino de 

Setembro de 2009”. Na imagem IX se pode ler a manchete: Começou a Safra 2009/2010. O 

jornal é mensal destinado ao público interno da Usina. Nessa edição, além da matéria de capa, 
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o principal foco é nas matérias de saúde. “Saúde descomplicada”, que trata da “debilidade dos 

nervos” e “Mutirão da saúde em Maravilhas”361 ocupam mais da metade do espaço do jornal. 

 

IMAGEM XII: 

CAPA JORNAL INFORMATIVO TRANQUILINO USINA CRUANGI 

 

 

Os pontos em comum dos três impressos são a idéia de desenvolvimento econômico 

gerado pelo setor; a geração ou manutenção de empregos e renda; a fé na tecnologia; e o apelo 

a “vocação natural” do País, em conseqüência de Pernambuco, para a produção 

sucroalcooleira. Esse último item é presença constante em todas as publicações estudadas, 

inclusive nas da UNICA. 
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 Trechos como “Nesse setor, a cana-de-açúcar assume um papel de grande relevância, 

por ser uma atividade fundamental ao desenvolvimento de Pernambuco e do Brasil”, ou ainda 

“Usina Cruangi: semeando riqueza, cultivando trabalho e produzindo desenvolvimento”.362 

Por se tratar de um discurso com tom didático remete a um dos conceitos da enunciação: a 

distância. “trata-se da distância relativa colocada pelo sujeito entre ele próprio e este 

enunciado”.363 

 O desenvolvimento sempre está posto como algo extremamente positivo e almejado, 

além de único caminho possível. “A solução que se propõe autenticamente como hegemônica 

porque se apresenta não somente como a melhor, como, inclusive a única possível”.364 No 

trecho do jornal ainda coroado com outra realidade igualmente almejada o discurso de 

“cultivando o trabalho”. 

  “A importância sócio-econômica da Usina Trapiche é refletida no número de 

empregos diretos gerados por esse parque fabril: 5100 no período de safra e 3500 no período 

de entre safra”. Sem dúvida, o setor sucroalcooleiro constitui-se como uma das maiores forças 

empregatícias do Estado”.365 O discurso de geração/manutenção de empregos e renda aparece 

como principal bandeira do empresariado em vários ramos da economia, e também no setor 

sucroalcooleiro pernambucano. 

 Já no material da UNICA, o foco está na requalificação profissional. Essas escolhas 

passam pela realidade histórica e geográfica de cada região. Nas regiões Sul e Sudeste, a 

tendência é o fim da colheita manual devido a mecanização das áreas “normais”366 até 2017. 

No Nordeste, a mecanização da maior parte das áreas das lavouras ainda não é possível, mas 

chega de forma enviesada. A produtividade do cortador nos últimos anos vêm aumentando, 

entre outros fatores, pela “competição com a máquina”. 

 Araujo explica que a semi mecanização e a modernização da lavoura contribuiu de 

maneira decisiva para a precarização do trabalho no setor sucroalcooleiro pernambucano, 

além da necessidade de mão de obra ser reduzida com a implantação de tratores e 

carregaderias, os herbicidas e agrotóxicos tornaram as limpas manuais praticamente 

inexistentes, terminando a possibilidade de trabalho durante a entre safra para grande número 

de trabalhadores 
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 A tecnologia é outro ponto tratado em todos os textos, com o discurso de algo 

extremamente positivo que irá levar aos caminhos do DS: “desde a sua fundação a usina 

Cruangi, vem ao longo dos anos modernizando seu parque industrial e implantando os últimos 

avanços tecnológicos...”.367 Ou ainda, o setor, “Promove também estudos, pesquisas, 

diagnósticos, análises e avaliações sobre temas do agronegócio da cana-de-açúcar, 

incentivando o zelo pela sustentabilidade do planeta e congregando ações de responsabilidade 

social corporativa”.368 Nesta citação fica claro que o caminho para a sustentabilidade “do 

planeta” está calcado na ciência e tecnologia e nas estratégias de RSA. 

 Percebe-se aqui contradição no discurso do empresariado: a tecnologia é a grande 

responsável pela mecanização e, logo, da demissão em massa de trabalhadores. E a mesma 

tecnologia será a responsável para se chegar “tropeçando na sustentabilidade”.  

 Marx, quando tratou da grande indústria, ressaltava a intenção da tecnologia 

capitalista. Para isso, usou o exemplo das crianças que trabalhavam embaixo dos teares nas 

fábricas de tecidos e nas minas da Europa. Por ser mão de obra mais barata do que a 

maquinaria eram amplamente utilizadas. 

 Segundo Dabat, o desenvolvimento tecnológico científico estava presente na história 

do setor em outros momentos, desde o processo usineiro, no final do séc. XIX até a primeira 

metade do séc. XX, o progresso técnico já tinha impactos sobre a mão de obra. “Pois, mesmo 

sob o ângulo das tão celebradas inovações tecnológicas e de seu impacto sobre a força de 

trabalho, a dinâmica entre mudança e permanência excluiu, com constância exemplar, os 

trabalhadores rurais de qualquer benesse”.369 

Como já citado anteriormente, de acordo com o setor, o DS depende do “tripé da 

sustentabilidade” que inclui a esfera social. As demissões e substituições de trabalho vivo por 

tecnologia não se adéquam à esfera social da sustentabilidade. Conclui Mészáros, “esta é a 

razão pela qual os apologistas das relações capitalistas de produção tiveram que teorizar 

sobre o “crescimento”, o “desenvolvimento” e a “modernização” enquanto tais, em vez de 

investigar os modestos limites do crescimento e do desenvolvimento capitalistas”.370 

 Outra contradição do capital está posta na necessidade de expulsar parte da mão de 

obra para substituí-la por tecnologia e assim cortar custos. Mas o trabalhador desempenha 
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outro papel importante, o de consumidor. Por mais que se invista em requalificação 

profissional, o capital continuará a investir em, substituição do trabalho por tecnologia, o que 

o torna insustentável do ponto de vista da manutenção dos padrões de consumo atual. 

 O discurso mais presente e repetido em todos os documentos e nas entrevistas 

realizadas é o apelo à “vocação natural” do Brasil e, conseqüentemente de Pernambuco, para 

a lavoura de cana-de-açúcar. “Provém precisamente da adoção de uma espécie de 

determinismo geográfico”.371 Para a construção desse discurso, se utilizam vários 

interdiscursos, desde o religioso até o científico. Algo repetido durante a história do setor e 

ainda em destaque, presença constante nos discursos dos representantes do agronegócio 

sucroalcooleiro.  

Trechos como “Trazida para o Brasil em 1502, a cana se expandiu com sucesso na 

zona da Mata de Pernambuco”372 ou ainda, “dos canaviais brasileiros brotam riquezas que 

colocam o Brasil em destaque no cenário mundial”.373 “O Brasil tem uma extensão territorial 

de 850 Mha, entre 5ºW e 73ºW graus de longitude. A topografia é caracterizada por extensas 

regiões planas e serras, com altitude máxima de 3.000 m. Apresenta uma grande fração do 

território em condições de sustentar economicamente produção agrícola, com preservação 

das enormes áreas de florestas com diferentes biomas”.374 Fica implícito algo como se a terra 

solicita ser cultivada, preferencialmente, pela cana-de-açúcar. 

Quando questionado sobre a criação da Resex Sirinhaém a defesa do sindicato 

patronal segue esse discurso. Afirma que é uma área propícia, “criada por Deus” para a 

cultura da cana-de-açúcar e que não é justo deixá-la “ao léu” sem utilidade. Segundo 

ZEA(1978) a idéia que a terra tem que se cultivada, trabalhada, para ter valor é fruto do 

projeto de colonização ibérico. Por esse caminho, dde acordo com o ponto de vista do 

empresariado, não há função nas árvores nativas, mangue e biodiversidade se não forem 

trabalhadas a serviço do homem, mercado e, conseqüentemente, lucro. 
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 Segundo Dabat e Rogers, esse conceito é freqüente na história da Zona da Mata 

pernambucana, desde as primeiras descrições européias do Brasil375 e não diz respeito apenas 

a natureza natural, como também a humana.  

O argumento “natural” aparece sob seus dois principais aspectos: uma 

natureza a explorar porque finalmente imperfeita, assim como seus habitantes 

cuja culpa principal era precisamente não ter domesticado – aos olhos 

culturamente míopes dos europeus – este meio ambiente tão promissor. Deste 

modo – segundo argumento- encontram-se os habitantes rebaixados à 

condição de “natural”, portanto explorável, sem direitos reconhecidos, sem 

instituições ou crenças dignas de menção, portanto de reconhecimento.
376

 

  

Como se trata de uma construção, por que não dizer que a vocação natural da região é 

para a Mata Atlântica? Já que ela “funciona” de forma integrada e complexa entre clima, 

relevo, correntes de ar, entre outras incontáveis variáveis. A fertilidade do solo depende 

inclusive das condições naturais, como afirmou DEAN, “sob tais condições, o 

desenvolvimento do solo depende em grande parte da cobertura da vegetação, e não o 

contrario. (...) A sombra densa da floreta fornece condições ambientais para a formação de 

uma camada fértil de húmus. Assim a floresta cresce e se espalha sobre um substrato 

orgânico gerado por ela mesma”.377 Este é o principal motivo das primeiras safras serem tão 

vantajosas no que diz respeito à produtividade, a fertilidade histórica acumulada.378 

 No discurso do empresariado, encontramos outro elemento da análise, o pressuposto. 

A “vocação natural” é posta e não discutida, já participa do senso comum. “Por isso, o 

pressuposto força o interlocutor, cerca-o, coloca-o de um só golpe, muitas vezes contra a 

vontade, num sistema de pensamento, num universo ideológico preciso; aprisiona-o”.379 Por 

esse caminho não abre margem à discordância, a ideia é posta e a discussão começa a partir 

daí. O que resta? Discutir o que se vai fazer com essa clamada “vocação natural”. 

 O empresariado tem uma saída, quando fala dos impactos ao ambiente natural sempre 

o faz de forma comparativa com outras culturas, como nos trechos de Macedo, parte dos 

autores citados pela agroindústria: 
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  A cultura da cana no Brasil é reconhecida hoje por apresentar relativamente pequena 

perda de solo por erosão (na comparação com soja e milho, por exemplo”.380 

  “Entre as grandes culturas no Brasil (área maior que 1Mha) a cana-de-açúcar utiliza 

menos fertilizantes do que o algodão, café ou laranja; e é equivalente à soja”.381 

  “O consumo de pesticidas na cultura da cana é inferior aos das lavouras de citros, 

milho, café e soja; o uso de inseticidas é baixo, e o de fungicidas é praticamente 

nulo”.382 

Durante os textos são muitos trechos que repetem essa estratégia de dizer e silenciar. 

Ao invés de quantificar o impacto com dados “duros” a comparação impacto a impacto 

permite sempre encontrar uma cultura melhor ou pior em cada caso, restando então a “menos 

ruim” entre todas, no caso a cana-de-açúcar.  

Outro ponto, as culturas não são comparadas em todos os critérios ao mesmo tempo, 

apenas são citadas grupos de culturas que tem mais impacto em cada caso (no suprimento de 

água; na erosão e uso dos solos; na qualidade do ar e no uso de agrotóxicos, herbicidas etc.). 

O que torna o discurso, partindo do pressuposto da vocação natural e da comparação de 

impactos entre culturas, totalmente lógico e viável para os receptores menos avisados. 

 A simulação, elemento de análise, está presente “pela simulação o locutor toma de 

empréstimo o vocabulário de um grupo que não é o seu para sustentar um discurso de seu 

grupo, fazendo-o parecer como discurso de outrem”.383 Pela simulação o empresariado toma 

para si o discurso do ambientalismo; o outrem, a RSA. Como podemos perceber abaixo: 

Tudo isso, certamente, visando ao interesse maior da cidadania do Homem do nordeste, à preservação a 

ao controle ambiental nas regiões onde estão instaladas as unidades agroindustriais do Sindaçúcar.
384

  

 

Quando se trata do uso dos recursos hídricos: “Cada vez mais os conflitos pelo uso da 

água são importantes no mundo; por outro lado é necessário proteger as nascentes e cursos de 

água para evitar assoreamento”.385  

A utilização do discurso da sustentabilidade, segundo Ascerland, está posto de uma 

forma que qualquer ator social pode se apropriar deste, entre eles os usineiros. Assim se pode 
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perceber na questão da sustentabilidade do etanol na contemporaneidade, a condição natural é 

novamente aclamada. Trata-se de algo extremamente contraditório, pois o desmatamento, a 

monocultura e exploração do trabalho em condições precárias, na mais amena das definições, 

passam a ser tratadas como sustentáveis, em nome da produção de fontes de “energia limpa”.  

Quanto à biodiversidade, é comum a apropriação do discurso da natureza como mãe:386 

“Dada essa extraordinária descoberta, a corujinha Caburé, passou a ser nossa mascote oficial 

e, mais do que isso, símbolo do resultado de trabalhos de preservação despendidos pela Usina 

trapiche, provando que é possível conviver harmonicamente com o cultivo da cana-de-açúcar, 

desde que respeitadas as regras definidas pela mãe natureza!”387 

As usinas marcadas pela exploração da natureza para além dos limites, com práticas 

não compatíveis com a perenidade da vida e da terra, assumem o discurso de seus, 

teoricamente, oponentes e, por meio desse caminho constrói uma imagem baseada na 

eficiência, RSA e DS. “Sem dúvida observadas mais de perto, se comprova que as supostas 

novidades são simples variações sobre o mesmo tema que permitem a distintos atores do 

desenvolvimento reafirmar sua legitimidade”.388 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As usinas estudadas em Pernambuco, o Sindicato patronal do estado, bem como o 

discurso do empresariado do setor sucroalcooleiro, presente nos documentos analisados e na 

pesquisa de campo apontam como saídas para a crise ambiental: 

1. A gestão da questão ambiental por meio de uma associação entre empresas, terceiro 

setor e Estado, com sua conseqüente diminuição estratégica. 

2. Ampla utilização de instrumentos de mercados na gestão dos recursos naturais.  

3. Aposta no “consumo verde” como nova estratégia empresarial, bem como diferencial 

de concorrência.  

4. Utilização de acordos e políticas de consenso. 

Todos os tópicos acima estão atrelados à apropriação do discurso da sustentabilidade 

pelo empresariado o que o torna componente fundamental da discussão. Como já exposto no 

segundo capítulo, o conceito de sustentabilidade foi sendo “esvaziado” de seu sentido 

original, onde estava posta a noção de limites para o crescimento econômico, e assim, 

gradativamente foi sendo apropriado pelos mais distintos atores sociais entre eles o 

empresariado do agronegócio.  

As estratégias acima fazem parte do escopo da RSA. O que a torna viável, dentro do 

capital, pois ela não o fere na forma como ele se reproduz, pelo contrário o reforça na medida 

em que o incentiva e o patrocina, quando a retifica, entre outras coisas, a necessidade de 

desenvolvimento para a sua manutenção.  

Por esse caminho há uma limitação do debate em qual estratégia deve ser tomada neste 

ou naquele problema pontual. No cotidiano em qual projeto, se mais escolas financiadas pelas 

usinas, ou se na conservação da biodiversidade nos remanescentes de Mata Atlântica. As 

soluções paliativas, que acabam por piorar a “saúde do enfermo” não discutem o modelo de 

desenvolvimento e as verdadeiras causas da crise ambiental: o modo específico do capital se 

apropriar da natureza humana ou não. 

Conclui Mészáros:  

“A dificuldade não está apenas no fato de os perigos inseparáveis do atual 

processo de desenvolvimento serem hoje muito maiores do que em qualquer 

outro momento, mas também no fato de o sistema do capital global ter 

atingido seu zênite contraditório de maturação e saturação. Os perigos 

agora se estendem por todo o planeta; conseqüentemente, a urgência de 

soluções para eles, antes que seja tarde demais, é especialmente severa. 

Para agravar a situação, tudo se torna mais complicado pela inviabilidade 
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de soluções parciais para o problema a ser enfrentado. Assim, nenhuma 

“questão única” pode, realisticamente, ser considerada a “única 

questão”.
389  

Os ritmos da natureza e da produção capitalista são distintos. A lucratividade; baseada 

em necessidade de re investimentos cada vez maiores para assim manter altas as taxas de 

crescimento; o tempo econômico baseado no curto prazo levam a estratégias de crescimento 

ilimitado e lucro imediato. Os ritmos naturais e seus ciclos precisam de intervalos de tempo 

muitas vezes maiores do que o tempo de existência do ser humano sob o planeta Terra.  

Por esse caminho a RSA não é uma alternativa à depredação da natureza, pois cria 

possibilidades de manutenção da exploração desta por meio de estratégias “ecologicamente 

corretas”. A RSA é parte do projeto do “consumo verde” evidenciando outra face do capital, a 

tendência à concentração. Os custos de implantação e gerenciamento da gestão ambiental são 

altíssimos, o que irá permitir a apenas poucas usinas continuarem no mercado, gerando 

compras e fusões. Durante as crises cíclicas do capitalismo os diferenciais de concorrência 

foram a forma pelo qual um grupo permanecesse operando no mercado, geralmente o detentor 

de mais recursos, enquanto os outros eram incorporados ou faliam. Fazendo com que cada vez 

mais capital fique concentrado em cada vez menos indivíduos. 

Vale salientar que a acumulação não diz respeito ao capital parado, pois como já 

tratava Marx, “capital parado é capital morto”. A acumulação visa nada menos do que o 

reinvestimento sempre em escala crescente. O que vai de encontro com a manutenção da 

natureza, pois esse apetite não encontra limites. 

O “consumo verde” aparece como uma alternativa capaz de manter o ritmo de 

produção, circulação e consumo de mercadorias, desta vez de maneira “ecologicamente 

correta”.  A partir dele se discute as mudanças de “padrão de consumo”, mas não restrições e 

limitações do ato em si.  

A crítica ao consumo vem da evolução dos movimentos ambientalistas quando o foco 

foi alterado da conservação da biodiversidade para as práticas do cotidiano. “A preocupação 

com a escassez e o esgotamento dos recursos naturais passa a substituir a preocupação com 

a extinção de determinadas espécies representantes da vida selvagem, inaugurando uma nova 

fase no movimento ambientalista”.390 

Trata-se de consumir diferente e não consumir menos, o que não garante a manutenção 

da natureza, porque, entre outros aspectos, não são levantadas questões globais como o 
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descarte, a obsolescência planejada, o trabalho, a relação entre países de capitalismo central e 

periférico, entre outras. Aqui também reside outra questão, o fato da responsabilização do 

consumidor, por meio de uma atitude individual, pelas mudanças estruturais, como no caso da 

matriz energética e do etanol. Até que ponto a escolha do consumidor é livre? Quais as opções 

desse consumidor? São questões que precisam ser pensadas em um mundo bombardeado pela 

mídia e pelo desejo em detrimento da necessidade. 

Ainda assim, como garantir então que o produto é “verde”? De fato não há um padrão, 

mas a obtenção de selos é a prática mais utilizada pelas empresas na contemporaneidade, 

entre eles o da série ISO 14.000.391 A certificação, apesar de conter aspectos válidos,392 não 

garante a chamadas “ações corretivas e de verificação”. A norma apresenta falhas graves 

quando se trata da inclusão do homem como parte da natureza, entre outros pontos. Por 

exemplo, não é preciso estar em dia com a legislação trabalhista para a empresa ser 

certificada, apenas ter conhecimento da legislação e que ela fique clara aos funcionários. 

O grande foco da série é a administração e controle dos resíduos durante o 

processamento e uso do produto, como as emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos 

sólidos. Por isso, mesmo que um produto tenha o selo ISO 14001, não pode ser considerado 

sem conseqüências graves à natureza, apenas que ele tem um sistema de gerenciamento 

ambiental.393 

Os mecanismos de mercado estão incluídos nessa perversa lógica, como o princípio 

poluidor pagador, onde se estabelece que quem utiliza o recurso natural deve arcar com seus 

custos, “o princípio do poluidor pagador não faz desaparecer a poluição, apenas reserva 

esse direito a quem tem recursos financeiros”.394Nesse caminho outros mecanismos de 

mercado como os créditos de carbono não resolvem o problema da poluição apenas, procuram 

colocar preço naquilo que não tem.395 

Como tratado no primeiro capítulo, os projetos de RSA das usinas estudadas são 

geridos pelo terceiro setor. A articulação entre terceiro setor, empresas e Estado, compõem na 

contemporaneidade, a forma de padrão emergente de intervenção social.396 No caso das 
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Usinas Trapiche e Cruangi as instituições gerem os projetos pontuais, como os de 

reflorestamento. Mesmo que individualmente essas entidades, como também, as pessoas que 

nelas trabalham, tenham boas intenções, contribuem para a disseminação e fortalecimento da 

cultura ambientalista forjada pelas classes dominantes.  

A prática do consenso onde “a paz e a harmonia deveria provir de um processo de 

despolitização dos conflitos através de táticas de negociação direta capazes de prover 

“ganhos mútuos” mascara o dissenso, não se colocando as origens causais do problema em 

questão”.397 Como confirma Montaño, a “gestão controlada de recursos comunitários” 

sustenta as políticas neoliberais por meio da fé na auto-ajuda, ajuda mútua, parceria e 

solidariedade individual.398 Atributos altamente difundidos por meio das políticas de 

consenso. 

Outro ponto crítico da responsabilidade sócio ambiental, no setor sucroalcooleiro em 

Pernambuco, é sua relação com o trabalho. Apoiado na figura do cortador de cana, uma das 

piores formas de trabalho, e, sem dúvida, uma das condições para que o preço dos derivados 

de cana-de-açúcar do estado seja tão competitivo. A viabilidade do etanol como combustível 

“verde” só existe porque existe um trabalhador que produz além dos limites de sua saúde. Que 

por não ter outra opção, trabalha até a exaustão nas lavouras do estado. 

As interpretações focais dadas aos problemas ambientais reduzem a crise ambiental a 

um problema ecológico e os vinculam a uma discussão técnica. Por esse caminho, no âmbito 

político ideológico da responsabilidade sócio ambiental, o capital por meio de artifícios 

afasta, ou tenta afastar, para longe as contradições pertinentes ao seu modo de produzir.  

A crise ambiental precisa ser pensada como uma das faces do capital e sua solução 

passa pela superação histórica do mesmo. Os paliativos e soluções parciais, longe de 

apresentarem caminhos, aumentam as contradições, formando descaminhos e autorizando a 

contínua degradação da natureza por meio de mecanismos de mercado apoiado no discurso da 

responsabilidade sócio ambiental empresarial. 
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