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O Captain! My Captain! 
Walt Whitman 

O Captain! my Captain! our  
fearful trip is done,  

The ship has weather'd every  
rack, the prize we sought is won,  
The port is near, the bells I hear,  

the people all exulting,  
While follow eyes the steady keel,  

the vessel grim and daring;  
But O heart! heart! heart! 

O the bleeding drops of red, 
Where on the deck my Captain lies,  

Fallen cold and dead.  

O Captain! my Captain! rise up  
and hear the bells; 

Rise up--for you the flag is flung-- 
for you the bugle trills, 

For you bouquets and ribbon'd  
wreaths--for you the shores a- 

crowding, 
For you they call, the swaying 

mass, their eager faces turning; 
Here Captain! dear father! 

This arm beneath your head! 
It is some dream that on the deck, 

You've fallen cold and dead.  

My Captain does not answer, his  
lips are pale and still,  

My father does not feel my arm,  
he has no pulse nor will,  

The ship is anchor'd safe and  
sound, its voyage closed and done,  

From fearful trip the victor ship  
comes in with object won;  

Exult O shores, and ring O bells! 
But I with mournful tread, 

Walk the deck my Captain lies,  
Fallen cold and dead 
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                                                      RESUMO 

 

O parque sucro-alcooleiro brasileiro, notadamente o do Centro-Sul, buscou o 

aumento de competitividade, apoiado na produção e difusão de tecnologia, criando as 

condições para que o setor nacional atingisse índices cada vez mais altos de 

produtividade agrícola e industrial. Como resultado, o Brasil é considerado o país mais 

competitivo, relativamente aos custos de produção de açúcar, em nível mundial. 

Entretanto, o parque industrial sucro-alcooleiro nordestino e o pernambucano, em 

particular, não conseguiu acompanhar a performance obtida no Centro Sul. O objetivo 

deste trabalho foi analisar o desempenho da atividade sucro-alcooleira, tanto nas 

regiões Centro-Sul e Nordeste, quanto nas unidades industriais do Estado de 

Pernambuco, tendo como referencial a evolução da indústria no Brasil e o impacto de 

mudanças tecnológicas e organizacionais que afetaram o desempenho do setor. O 

trabalho demonstrou que o setor sucro-alcooleiro pernambucano vem retomando os 

níveis de produção e melhorando a eficiência do parque instalado. O processo de 

reestruturação vem acompanhado de uma transformação no modelo de gestão, com a 

incorporação de práticas mais modernas, por parte de alguns grupos empresariais, bem 

como do uso adequado da tecnologia. Alguns indicadores de desempenho foram 

analisados, demonstrando que a recuperação da produção e a eficiência têm sido 

atingidas às custas do fechamento de unidades ineficientes. A análise também 

demonstra que o processo de expulsão de empresas está diminuindo, principalmente a 

partir dos dados das três últimas safras. 

 

Palavras-chave: Competitividade, Indústria Sucro-alcooleira, Indicadores de 

Desempenho, Modernização Industrial. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian sugarcane sector, specially the one located in the Centre-South 

region, achieved a higher competitive stage supported by the development and 

dissemination of technology. The country reached higher rates of productivity in the rural 

and industrial fields. As a result, Brazil is the most competitive country in sugar 

production, with the slowest cost of operation. Meanwhile, the industrial sugar sector 

located in the Northeast region of Brazil and in the state of Pernambuco didn’t achieve the 

same performance of the Centre-South region. The objective of this essay, though, was to 

analyze the performance of this sector, both in the Centre-South and in the Northeast 

region and, in complement, analyze the performance of the sugar cane plants in 

Pernambuco. This analysis was based on performance’s evolution and on the impacts of 

technological and organizational changes. The analysis appointed that the sector’s 

performance in Pernambuco is beginning to change. The levels of production and 

productivity are growing with the improvement in the efficiency rates. This modernization 

is supported by a modification in the organizational model with the implementation of new 

techniques of management in several of the industrial plants. Some performance rates 

improved in the last six years and some inefficient industrial plants closed down their 

operations. As a result of this new pattern, there were no closings of plants in the last two 

seasons. 

 

Keywords: Competitiveness, Sugarcane and Ethanol Industry, Performance Rates, 

Industrial Modernization. 
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Introdução 

INTRODUÇÃO 

A disputa por uma posição favorável de mercado, seja a partir do avanço em um 

mercado existente, seja mediante a gestação de novos mercados, não é algo recente. Desde 

antes da revolução industrial do século XVIII até a revolução da internet, no final do século 

XX, as empresas se empenham em manter ou conquistar posições baseadas na perspectiva 

de ocupar espaços, sempre em escala crescente. Esse processo requer que a empresa adote 

uma estratégia de ação, visando definir critérios que a posicionem vantajosamente frente 

aos concorrentes. 

A concorrência, portanto, deve ser encarada pela empresa como sua fonte de 

inspiração para a tomada das decisões, a promoção do seu crescimento sustentável e a 

competição em bases vantajosas. A competição está vinculada à capacidade da empresa em  

firmar-se no mercado. Em regra, não é sustentável manter uma posição favorável de 

mercado às expensas de prejuízos. Para ser competitiva, a empresa deve ser também 

lucrativa. Dependendo da dimensão do negócio e das forças que o suportam, a empresa 

deficitária não sobrevive por muito tempo. Mas, as várias situações vivenciadas por 

empresas em mercados com estruturas diversas e em circunstâncias distintas, permitem 

afirmar-se que a natureza da competição tende a variar muito, de caso a caso, e esta é a 

realidade em que se sustenta o setor sucro-alcooleiro do Brasil. 

A produção açucareira foi implantada à época das capitanias hereditárias e, desde 

sua origem, caracterizou-se como atividade de grande importância econômica. Furtado 

(2003)  sustenta  que um conjunto de fatores favoráveis tornou possível o êxito da grande 

empresa agrícola européia nas Américas. Entretanto, o mais importante deles era o apreço 

que os europeus tinham pelo açúcar, uma especiaria das mais cobiçadas à época. Apesar 

disso, foram as condições favoráveis de cultivo, devidas ao clima tropical, a necessidade de 

ocupar vastas extensões de terra, o emprego de mão-de-obra escrava e o domínio da técnica 

de fabricação por Portugal que criaram as condições para o surgimento da empresa agrícola 

açucareira.    
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Todos esses fatores combinados – terra em abundância, clima propício, mão-de-

obra barata e técnica  – permitiram aos colonizadores implantar a indústria açucareira no 

Brasil da época. Mas, foi a existência de um mercado demandante na Europa e a 

perspectiva de se produzir para esse mercado que justificou a sua implantação e a sua 

sustentação. 

A competição depende de fatores de variada natureza, como terra adequada, 

trabalho, capital, tecnologia, política de governo. Todavia, nem sempre as condições de 

fatores favoráveis são mantidas. A indústria açucareira sofreu grandes reveses, ao longo dos 

últimos quatrocentos anos. Até que, em 1931, o Governo Getúlio Vargas criou o Instituto 

do Açúcar e do Álcool – IAA. Esse fato marcou a institucionalização da produção 

açucareira nacional, sob a égide do governo, embora com a participação política ativa da 

aristocracia da cana. A ação do IAA resultou no “revigoramento” da atividade, mas, de 

outro lado, a proteção exercida solapou o “instinto” competitivo e premiou a ineficiência. 

Esses aspectos marcaram a longa história da indústria açucareira, até a década de 

1970, ponto de referência inicial do presente estudo. A partir de então, a conjuntura 

internacional, após a crise do petróleo de 1973, e as transformações decorrentes levaram ao 

“surgimento” de uma nova onda de globalização e modificaram tanto as estruturas de 

mercado, como as das empresas.  

É a partir da análise dos fatos que marcaram o setor, nos últimos trinta anos, que se 

pretende apresentar os principais aspectos que caracterizam a competição entre as regiões 

produtoras de derivados de cana e também entre empresas do segmento sucro-alcooleiro. O 

objetivo geral do trabalho é, portanto, analisar o desempenho da atividade sucro-alcooleira, 

tanto nas regiões Centro-Sul e Nordeste, como nas unidades industriais do Estado de 

Pernambuco, tendo como referencial a evolução da indústria no Brasil, bem como analisar 

o impacto de mudanças tecnológicas e organizacionais que afetaram o desempenho do 

setor. A consecução desse objetivo geral implica a realização dos seguintes objetivos 

específicos: 
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a) identificar os fatores que concorrem para explicar a natureza da 

competição, no espaço nacional e nas empresas, com base em teorias relativas à 

competitividade; 

b) localizar o segmento nos planos internacional, nacional e estadual, 

destacando os aspectos relativos à produção, à exportação, à produtividade e aos 

custos de produção; 

c) explicitar as fontes de geração da vantagem competitiva, destacando o papel 

do governo federal, no estímulo ao crescimento do setor, desde 1975, e 

acompanhando, ao longo dos últimos 30 anos, a evolução desse processo; 

d) dimensionar os aspectos que marcaram a estruturação do setor, desde 1975, 

com ênfase nas questões relativas ao papel da tecnologia desenvolvida e 

empregada pelo setor, bem como a importância do porte estrutural das unidades 

industriais nas duas regiões produtoras (Centro-Sul e Nordeste); 

e) analisar a evolução dos principais indicadores de desempenho industrial 

das unidades sucro-alcooleiras pernambucanas, considerando as dimensões 

do segmento no Estado de Pernambuco para, em seguida, tipificar as unidades 

estudadas, de acordo com o desempenho obtido. 

A estruturação do trabalho compreende as partes a seguir descritas. 

No primeiro Capítulo, serão identificados os fatores que contribuíram para que o 

Brasil atingisse uma posição de vantagem competitiva, no contexto mundial da produção 

do açúcar, e como Pernambuco se situou nesse processo. Empregar-se-á  como referencial 

para a identificação dos fatores competitivos a abordagem desenvolvida por Michael Porter, 

com ênfase no plano do espaço geográfico e nas relações entre as empresas. Procurar-se-á 

levantar a natureza da competição, a partir da comparação entre as realidades de 

Pernambuco e do Centro-Sul, no que se refere à adoção de uma estratégia competitiva. 

Tratar-se-á a indústria como sistema de produção,  procurando-se  apontar as características 

dos bens produzidos pelo complexo industrial, bem como sua relação com o mercado 

consumidor. Buscar-se-á identificar de que forma o empresário do sistema produtivo sucro-
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alcooleiro pode, a partir da teoria, fazer suas escolhas estratégicas. Para isso, será utilizada 

a abordagem desenvolvida por John Roberts, que trata dos aspectos referentes à empresa, 

em um ambiente competitivo de grandes mudanças, e a de Nigel Slack, que trata da 

natureza da competição na manufatura.  

No segundo Capítulo, proceder-se-á à localização do segmento nos planos nacional, 

estadual e internacional, enfocando a evolução da produção sucro-alcooleira e a posição 

relativa do Brasil e de Pernambuco, quanto aos aspectos de natureza estrutural. Para tanto, 

serão levantados dados referentes à performance produtiva do setor, no Brasil, em 

Pernambuco e no exterior, e analisados os aspectos relativos às diferenças de 

competitividade, no que se refere à produtividade agrícola e industrial, à importância dos 

preços, enquanto mecanismo de estímulo à produção e, finalmente, à estrutura da cadeia 

produtiva.  

O terceiro Capítulo abordará os aspectos que permitiram a geração das vantagens 

competitivas do Centro-Sul em relação ao Nordeste. A ênfase recairá sobre a importância 

do Programa Nacional do Álcool – Proálcool, para a reformatação da indústria nacional. 

Serão pontuados os aspectos da conjuntura, que beneficiaram o Centro-Sul, bem como os 

fatores que levaram o Nordeste a não aproveitar as oportunidades de crescimento, como o 

fez o Centro-Sul. Para esse fim, foi desenvolvida uma pesquisa, na literatura disponível, 

sobre a história do setor sucro-alcooleiro, como referencial capaz de  precisar de que forma 

a conjuntura explica a presença de vantagens competitivas e como elas se relacionam com 

os fatores que identificam a competição. 

No quarto Capítulo, procurar-se-á dimensionar o segmento, nas duas regiões 

brasileiras, de acordo com dois aspectos diferenciadores: a tecnologia e o porte estrutural. 

O propósito é  estabelecer comparações quanto ao desenvolvimento e ao uso de tecnologias 

nos processos agrícolas e industriais, no Centro-Sul e no Nordeste. Serão analisados dados 

referentes à capacidade de moagem de cana-de-açúcar das unidades industriais de São 

Paulo e de Pernambuco, com o objetivo de estabelecer uma classificação dessas unidades, 

quanto à escala média de produção. 
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No quinto Capítulo analisará o desempenho do setor sucro-alcooleiro em 

Pernambuco, nas últimas seis safras. Serão pesquisados, tabulados e testados dados 

referentes ao setor, baseados em informações do Sindicato da Indústria do Açúcar e do 

Álcool de Pernambuco – Sindaçucar, desde a safra 1999/00 até 2004/05. Tal análise 

procurará apontar a evolução dos indicadores de desempenho, ao longo dos anos 

observados, e as correlações entre esses indicadores. Buscar-se-á demonstrar em que 

medida aumenta a produtividade industrial, a partir da adoção de um modelo eficiente de 

gestão sobre os recursos de produção. 

O trabalho contém ainda a apresentação das Considerações finais, a Referência 

bibliográfica e um Apêndice estatístico sobre o desempenho das diversas unidades 

industriais sucro-alcooleiras de Pernambuco, nas seis últimas safras.. 
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1 IDENTIFICANDO A VANTAGEM COMPETITIVA 

 

Buscando identificar os fatores que contribuíram para o Brasil atingir a posição, 

que ora ocupa no mercado mundial do açúcar, será analisado, neste Capítulo, o referencial 

teórico relacionado à competitividade sistêmica entre nações e regiões e entre empresas, 

como ponto de partida para a caracterização geral do perfil do setor sucro-alcooleiro. 

 

1.1 COMPETIÇÃO INTER-REGIONAL 

 

As desigualdades internacionais e inter-regionais, quando considerados o 

comportamento de um tipo de indústria e a incorporação de vantagens competitivas para 

uma classe de indústria, em um dado espaço geográfico, podem ser discutidas à luz da 

teoria do diamante de Porter. Essa teoria ressalta os caminhos percorridos pelas 

empresas, em um grupo particular de indústrias, e os fatores necessários para a criação 

de uma vantagem competitiva sustentável, em uma indústria, numa determinada região 

geográfica. De acordo com esse autor (1999), tais vantagens decorrem de quatro fatores: 

a) as condições dos fatores de produção, como mão-de-obra, recursos  

naturais e infra-estrutura; 

b) as condições de demanda, no mercado interno e externo, para os produtos 

do setor; 

c) a presença de setores correlatos e de apoio;  

d) a estratégia, a estrutura e a rivalidade das empresas no país, 

determinando como elas se organizam ou são gerenciadas. 
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Conforme Porter (1998, p.161), a obtenção de uma posição de vantagem, 

por parte de uma região, decorre do fortalecimento tanto de cada um desses fatores 

individualmente, como da complementaridade entre eles: 

“ ...As advantages are developed in several parts of the 
“diamond” and especially the mutual reinforcement within 
the diamond begins to take place and cumulate, a national 
industry can achieve remarkable rates of improvement and 
innovation for a period of years or even decades. New 
domestic rival spin off which open up new industries 
segments. Suppliers develops  capabilities and resources that 
allow more rapid improvement in process technology (…) 
Buyers with growing sophistication open up more new 
avenues to pursue. This surge of rapid upgrading continues 
until the possibilities using the available technologies become 
exhausted or, more likely, when constrains to industry 
demand begin to emerge, many times created from within the 
industry itself...”, 

As diferenças verificadas entre os parques sucro-alcooleiros do Centro-Sul e do 

Nordeste e, mais particularmente, o de Pernambuco, podem ser claramente evidenciadas, a 

partir da compreensão do processo evolutivo do segmento centro-sulista.  Como diz Porter 

(1998, p.163), a formação e a inter-relação dos determinantes são fundamentais para a 

criação da vantagem competitiva de uma região: 

“...The process of gaining national advantage is one where 
histories matters and where cause and effect becomes 
increasingly difficult to separate over time. The seed of 
competitive industry may have been sown by chance. Or other 
nations may have been in a similar position initially. From 
there, though, the process of building a competitive industry 
takes a momentum of its own. This momentum, fueled by the 
widening and self-reinforcement of the determinants, moves 
the industry toward broader and more robust advantages. The 
nation where this process takes place the most rapidly is the 
one that becomes successful...”    

A evolução e a consolidação desse processo permitiram que, no Centro-Sul: 

a) a indústria atingisse taxas significativas de aprimoramento e de inovação, 

ao longo dos anos (como se verá nos Capítulos 2 e 3); 
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b) uma rede de fornecedores fosse formada, compreendendo a produção de 

matéria-prima e de outros recursos necessários, de modo a permitir a rápida 

incorporação de novas tecnologias de processo e de produto; 

c) novos produtos derivados da cana e outros usos1 surgissem, para atender 

às exigências de consumidores individuais e corporativos. 

De outra parte, em não incorporando os fatores que tornaram competitivas as 

indústrias do Centro-Sul, várias unidades industriais sucro-alcooleiras de Pernambuco 

foram perdendo competitividade, em decorrência, principalmente, do fraco desempenho 

(Capítulo 5), caracterizado pelo baixo rendimento industrial, o que levou várias delas a 

fecharem as portas, ao longo dos últimos 30 anos. 

 

1.1.1 Análise dos Fatores 

 

A evolução histórica mostra que, já à época da colonização portuguesa, o Brasil 

dispunha de condições favoráveis para a implantação e desenvolvimento da atividade 

sucro-alcooleira. Havia oferta de mão-de-obra escrava para os trabalhos no campo, bem 

como a existência de técnicos especializados vindos da Europa, devido à longa tradição em 

produzir cana e derivados, nas Ilhas Portuguesas do Atlântico e na América Espanhola. A 

grande vantagem brasileira era  poder operar em grande escala, graças à  alta produtividade 

agrícola. Daí Furtado (2003) destacar a importância do setor para a economia brasileira do 

século XVI.  

A realidade de hoje é muito semelhante. A empresa industrial sucro-alcooleira só se 

viabiliza, se operada em escala. Como será visto no Capítulo 4, a dimensão estrutural 

média da empresa paulista é três vezes superior à da empresa pernambucana. Este é um dos 

principais aspectos que diferenciam os parques sucro-alcooleiros dos dois Estados 

                                                 
1 É importante destacar que a venda de energia excedente, produzida pela queima do bagaço, transformou-se 

em outra forma de gerar valor para a indústria sucro-alcooleira 
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produtores. Mas, os fatores ligados à mão-de-obra e ao meio ambiente, as condições de 

mercado e a presença de setores correlatos e de suporte formam um tripé, que compõe, 

com as condições estruturais e estratégicas, o conjunto de fatores, que conferem ao Centro-

Sul uma superioridade competitiva. 

  

1.1.1.1 As Condições da Mão de Obra e do Meio Ambiente 

 

O custo relativamente baixo da mão-de-obra persiste até hoje, conquanto em bases 

muito menos favoráveis do que na época colonial. A especialização, no Centro-Sul, 

decorrente da evolução dos últimos 30 anos, e a “rotina continuada” de aprendizado de 400 

anos contribuíram para a formação de profissionais que incorporaram, embora lentamente, 

em algumas empresas, inovações incrementais de produto e de processo às técnicas 

desenvolvidas nesses quatro séculos. Mas, nas últimas três décadas, o Centro-Sul logrou 

êxito em promover pioneiramente a adoção dessas técnicas. 

Outro fator determinante são as condições de clima, solo e topografia favoráveis à 

produção de cana. De acordo com a Sudene2 (1997), a vantagem do Centro-Sul decorre do 

fato de áreas de topografia mais plana facilitar a mecanização. Esse aspecto faz com que a 

produtividade agrícola cresça. A estação chuvosa, na fase de desenvolvimento da planta, 

combinada com a estação seca, na fase da safra, facilita a colheita e contribui para o 

desenvolvimento de uma cana mais rica em sacarose. As vantagens comparativas 

locacionais, quanto a topografia, clima e solo, propiciaram a geração da alta 

competitividade da produção agrícola e industrial do Centro-Sul, em nível mundial, já que 

nenhuma outra área produtora consegue repetir a performance dessa região.  

                                                 
2 Documento da Sudene (1997, p. 19) registra:  “..o avanço da produção do Centro-Sul, em particular de São 

Paulo, deve-se à maior produtividade resultante de fatores mais favoráveis: solos mais férteis e planos, 

maiores investimentos, principalmente privados, em tecnologia de cultivo, colheita e processamento 

industrial. A mecanização intensiva da lavoura possibilitou um impulso considerável na produtividade da 

mão-de-obra, aumentando o diferencial de eficiência econômica entre as duas regiões...”. 
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De outra parte, o Nordeste não dispõe das vantagens da topografia do Centro-Sul, 

mas ainda se vale das boas condições propiciadas pelo clima tropical, excelente para o 

cultivo da cana, quando comparado ao das regiões produtoras da Louisiana e da Flórida, 

nos Estados Unidos, da Índia e do México, entre outros países.  

 

1.1.1.2 As Condições de Mercado 

 

A presença de um mercado interno bastante amplo constitui outro dos fatores 

competitivos de grande destaque para o segmento canavieiro nacional. O Brasil absorve 

boa parte da sua produção e é o maior consumidor mundial “per-capita” de açúcar e 

também de álcool. O Centro-Sul leva franca vantagem, em relação ao Nordeste, porquanto 

dispõe de um mercado mais vasto, em termos de dimensão demográfica e densidade 

econômica.  

A crise mundial do Petróleo foi seguida, no Brasil, pela implantação do Programa 

Nacional do Álcool – Proalcool (Capítulo 3), que criou as condições para a expansão do 

mercado de álcool e, conseqüentemente, para o fortalecimento da estrutura industrial 

sucro-alcooleira centro-sulista. Com o crescimento do número de unidades industriais e da 

produção e com a perspectiva de consolidação de uma atividade verdadeiramente 

empresarial, surgiu a necessidade do aperfeiçoamento de produtos e serviços, a partir do 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para o melhoramento do cultivo e do 

processamento da cana-de-açúcar. 

 

1.1.1.3 A Presença de Setores Correlatos e de Apoio 

 

O surgimento da Cooperativa de Açúcar – Copersucar, em São Paulo, ainda na 

década de 1970, foi um marco importante para a construção da estrutura de suporte 
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tecnológico à indústria, seguida da formação de profissionais e de pesquisadores, mediante 

o engajamento de outros centros de pesquisa. O segmento de indústrias e de serviços de 

suporte também se beneficiou da onda de crescimento. 

As indústrias correlatas, a exemplo das de bens de capital, expandiram-se. Modelos 

de máquinas voltadas para atender à demanda crescente da indústria em expansão  

passaram a ser produzidos. Empresas prestadoras de serviços foram sendo criadas, para 

desenvolver desde apoio logístico a softwares de gestão.  

O Nordeste, pela dimensão diminuta do seu parque sucro-alcooleiro, não conseguiu 

criar as mesmas condições para o estabelecimento de uma forte estrutura de apoio, tendo 

de valer-se, em grande parte, da que foi desenvolvida no Centro-Sul. Exemplo dessa 

desvantagem é a tentativa de empresas nordestinas de adaptar cultivares de cana, 

desenvolvidos para as condições edafoclimáticas centro-sulistas, a terras regionais. Na 

ausência de um aparato de pesquisa mais amplo, que propiciasse o desenvolvimento de 

cultivares próprios da realidade local, essas adaptações não surtiram o efeito obtido na 

região de origem nem contribuíram para atenuar as diferenças de produtividade agrícola 

entre as duas regiões. 

Outro exemplo diz respeito à indisponibilidade de equipamentos industriais, que 

atendessem às necessidades do parque nordestino. Com efeito, as máquinas são projetadas 

na perspectiva do tamanho médio da empresa. Como o grande cliente se localiza no 

Centro-Sul, com unidades industriais de maior dimensão do que as do Nordeste, muitas  

indústrias de bens de capital voltaram-se para atender àquelas empresas, de porte superior. 

Em conseqüência, as empresas nordestinas passaram a adquirir equipamentos 

superdimensionados ou deixaram de investir, em função dos elevados custos de aquisição. 

Esses aspectos podem ser explicados pela configuração do perfil setorial,  composto 

por várias categorias. Em São Paulo, por exemplo, existem unidades industriais3 que 

esmagam entre 1,5 milhão e 5 milhões de toneladas de cana, por safra,  permitindo às 

empresas gerar ganhos significativos de escala. No Nordeste, ao contrário, o perfil é de 

unidades industriais que moem entre 50 mil e 1,5 milhão de toneladas: apenas algumas 
                                                 
3 Cinco das maiores usinas de São Paulo respondem por mais de 30 milhões de toneladas de cana esmagada. 
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poucas moem mais de um milhão de toneladas, comprometendo a aquisição de tecnologias, 

que se encaixem nesse perfil. 

 

1.1.1.4 A Estratégia e a Estrutura das Empresas 

 

Uma das características mais relevantes para o sistema produtivo sucro-alcooleiro 

nacional diz respeito à estratégia empresarial adotada.. O advento do Proalcool alargou a 

flexibilidade do parque, ao direcionar a matéria-prima para a produção, tanto de açúcar, 

quanto de álcool, diminuindo as limitações impostas por um mercado até então dominado, 

quase exclusivamente, pelo açúcar. Esse fator permitiu o aumento da capacidade de 

produção e impulsionou a transformação do perfil do complexo industrial, cujo volume de 

produção de cana quintuplicou, em 30 anos. Na verdade, foi o crescimento da produção de 

álcool que provocou a ampliação do parque. Os avanços tecnológicos propiciaram à 

indústria produzir com custos mais baixos. Em conseqüência, cresceu também a produção 

de açúcar, possibilitando a expansão das exportações e a conquista de novos mercados.  

Enquanto a produção sucro-alcooleira do País crescia, puxada pela expansão do 

Centro-Sul, a do Nordeste demonstrava sinais de estagnação, principalmente após 1986 

(Capítulo 3). As desvantagens, em suma, caracterizavam-se pela existência de custos de 

produção muito altos, pela ausência de uma estratégia de ação empresarial, pela falta de 

densidade do mercado local e, por fim, pelas limitações das estruturas de apoio.  

A desregulamentação, do setor, que se seguiu à fase de demanda induzida pelo 

Proalcool, contribuiu para acentuar a decadência nordestina, à medida em que gerou uma 

“nova dinâmica de mercado” para o setor nacional. Em outros termos, agravaram-se as 

dificuldades do segmento do Nordeste, diante das regras do mercado livre. A estrutura de 

comercialização de açúcar, nos planos interno e externo, e de álcool, no plano interno, não 

oferecia preços, à época, que assegurassem retorno à produção regional, face aos custos de 

produção. Esse fato acentuou o desequilíbrio financeiro das empresas industriais, 
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provocando a aceleração da desestruturação do setor produtivo nordestino, com o 

fechamento de várias delas (Capítulo 2).  

Foi a postura pró-ativa, em relação às oportunidades surgidas, no Centro-Sul, a 

partir de 1975, que contribuiu para deslanchar o processo de dinamização do setor nessa 

região. A evolução (que será mostrada no Capítulo 3), projetou o Brasil no âmbito  

mundial, tornando-o o país mais competitivo em custos de produção.  

De outra parte, a postura conservadora do segmento nordestino contribuiu para 

provocar a crise que se abateu sobre o Nordeste, em geral, e Pernambuco, em particular,  

posto que as relações entre os fatores competitivos, nesta região, se mostraram frágeis. Tal 

fato deve-se principalmente à inadequação da estratégia competitiva adotada (ou não 

adotada) pelo empresariado local.  

Muito embora persistam os sinais de crise, no segmento pernambucano, os dados 

analisados sobre o seu desempenho (Capítulo 5) mostram que existem unidades operando 

em condições bem mais favoráveis que a média. Portanto, cabe identificar as causas que 

interferiram na dinâmica da atividade em cada empresa e não no conjunto delas, uma vez 

que possíveis diferenças entre as operações interfirmas podem ter concorrido para atenuar 

os efeitos da crise no setor pernambucano e desacelerar a perda de representatividade do 

segmento, no plano nacional. 

 

1.2 A COMPETIÇÃO ENTRE EMPRESAS 

 

1.2.1 As Forças que Identificam a Natureza da Competição 

 

Quando observadas sob a ótica da empresa individual, a análise estrutural da 

estratégia da indústria de Porter (1987) estipula que cinco são as forças competitivas que 

moldam a concorrência: 
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a) o poder de negociação dos fornecedores; 

b) a ameaça de novos entrantes; 

c) o poder de negociação dos compradores; 

d) a ameaça de produtos ou serviços substitutos; e 

e) a rivalidade entre as empresas.  

Porter considera que a empresa deve assumir um posicionamento estratégico, com 

o objetivo de criar uma posição de vantagem, para adaptar-se às cinco referidas forças. 

Na análise de Roberts (2004, p.13), porém, a estratégia tem como ponto de partida 

as oportunidades de negócios, desde as vantagens geradas, quando se produz a custos 

baixos e quando se exploram melhor os mercados: 

“…Generally, the opportunity might come from having lower 
costs than the current market participants or a product that 
better meets the needs of (at least some) customers. This, in 
turn, might reflect better technology, or more creativity, or 
previously unexploited economies of scale and scope…” 

Buscar a vantagem competitiva requer, então, a adoção de uma estratégia, para 

explorar as oportunidades que, ainda segundo Roberts, podem estar refletidas em uma 

atividade que empregue mais tecnologia e explore economias de escala e de escopo. Para 

tanto, esse autor sugere: 

a) estabelecer metas, identificando critérios para medir a evolução do seu 

sucesso; 

b) definir o escopo do negócio, identificando: em que tipo de atividade, a 

empresa está inserida; que produtos ou serviços são oferecidos; quais são os 

segmentos atendidos; que atividades serão empreendidas, para atingir-se o 

escopo desejado; e que tecnologias serão usadas; 
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c) especificar a natureza da vantagem competitiva da empresa, 

identificando como serão atingidas as metas, em termos de atração de 

mercados lucrativos, geração de valor, oferecimento de melhores produtos; e 

d) explicitar como essa estratégia assumida será realizada, identificando: 

como a empresa irá obter preços que excedam seus custos; se a empresa 

optará ou não por uma fonte não-convencional de vantagem competitiva; 

como decidir por atacar ou defender seu espaço. 

Roberts (2004, p.16) destaca ainda que, tendo sido identificadas as oportunidades 

e definida a abordagem estratégica, tem início o processo de implementação da 

estratégia, tomando como foco a análise da cadeia de valor, onde se estrutura um 

conjunto de atividades que, no âmbito da empresa, moldam as condições de obtenção de 

vantagens competitivas: 

“...A strategy implies a set of activities that need to be carried 
out to realize. In a typical firm these includes the value-chain 
activities that must be undertaken in meeting customers needs 
such as product design and development; input procurement, 
manufacturing, distribution, sales and post-sales services; 
support activities such as human resource management, 
management information systems; and finance…” 

Em um outro estágio, as empresas deparam-se com cinco forças, que impõem a 

adoção de uma estratégia competitiva, como forma de obter, manter ou suplantar as 

vantagens, em relação às concorrentes. Essa estratégia pressupõe a existência de 

oportunidades de negócio. Uma vez analisado o conjunto das forças e definida a 

abordagem estratégica, parte-se para sua implementação, que requer a adoção de um 

posicionamento estratégico, conformado ao ambiente externo e interno à empresa.  

Porter (1989), quando trata do posicionamento que as empresas devem considerar, 

para fazer suas escolhas, chama a atenção para fatores chamados “condutores de custos”. A 

incorporação de um ou mais condutores influencia diretamente na adoção desse 

posicionamento. São eles: 
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a) escala ou economias de escala: refletem a forma como a empresa executa, 

com êxito, suas atividades, na cadeia de valor em maior volume, resultando 

em maior eficiência global, com diminuição de custos unitários; 

b) padrão de utilização da capacidade: propicia a redução de custos, por uso 

intensivo (eficaz) da capacidade instalada; 

c) elos na cadeia de valor: o custo pode ser afetado pela forma como são 

operadas as atividades, entre os diversos estágios do processo, tanto 

internamente (no âmbito da empresa), como externamente (no âmbito dos 

fornecedores); 

d) integração: o nível de integração vertical ou horizontal pode afetar seu 

custo; 

e) aprendizagem: o custo da atividade pode cair, com o passar do tempo; 

f) inter-relações:  conexões entre unidades do mesmo grupo podem diminuir 

o custo; 

g) oportunidade: a empresa poderá obter vantagem competitiva, se, por 

exemplo, for a primeira a implementar uma nova tecnologia de processo; 

h) localização; 

i) fatores institucionais. 

A todos esses “condutores de custos” acrescenta-se um outro fator, capaz de 

facilitar a compreensão da discussão, a seguir, quanto ao enfoque na diferenciação: 

j)  escopo ou economias de escopo: estabelecem a estrutura da cadeia de 

valor, ao definir a amplitude das dimensões, quanto à variedade de produtos 

produzidos, ao nível de integração vertical, à variedade de espaços 

geográficos atendidos e à diversidade de indústrias correlatas, em que a 

empresa compete. 
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Esses aspectos são de fundamental importância para o entendimento das causas 

básicas das diferenças entre as empresas nordestinas e as do Centro-Sul (Capítulo 4), onde  

a estratégia de expansão deflagrada pelas empresas se baseou não só nas vantagens 

competitivas inter-regionais, mas também nas escolhas decorrentes das oportunidades de 

negócio e do posicionamento estratégico, que levou em conta a adoção dos condutores de 

custo como um todo. 

As empresas do Centro-Sul voltaram-se para um perfil, que priorizou a produção 

em grande escala. Os incentivos concedidos pelo governo (Capítulo 3) propiciaram a 

expansão do parque e a formação de elos com outras cadeias de valor, fora da indústria 

sucro-alcooleira. As oportunidades originadas da demanda de álcool foram primeiramente 

aproveitadas pela indústria centro-sulista. A localização geográfica permitiu maior acesso 

ao grande mercado consumidor da região. Os fatores naturais também a beneficiaram,  à 

medida em que propiciaram melhores condições de produção agrícola. Todos esses 

aspectos contribuíram para a assunção de uma estratégia competitiva mais exitosa e uma  

compreensão melhor do alcance de uma escolha lastreada em um posicionamento 

específico. 

Não obstante, há de ressaltar-se que, para a adoção de um determinado tipo de 

posicionamento, é importante considerar o tipo de sistema de produção, a estrutura de 

mercado e, principalmente, o tipo de bem ou serviço oferecido. Esses aspectos podem 

contribuir para a necessidade de priorizar-se a adoção dos condutores que melhor 

influenciem a estratégia competitiva do setor e as decisões quanto ao foco prioritário, ou 

seja, se a ênfase recai sobre o custo ou sobre a diferenciação. 

Como, no Nordeste, as oportunidades eram forjadas pelo modelo intervencionista 

do governo, que prevaleceu até 1999 (Capítulo 3), as empresas não consideravam as forças 

competitivas, porquanto não havia por que nem para que concorrer. Elas já estavam 

estabelecidas e eram dirigidas por grupos de grande penetração política. O mercado era 

“dominado” pelo setor, havia muitas décadas. Cabia ao governo, através do IAA, a tarefa 

de estabelecer metas de produção, definir quotas de produção, comprar e vender o que 

fosse produzido, para delimitar a natureza da competição e estabelecer preços, de forma 

 17



Capítulo 1 -  Identificando a Vantagem Competitiva 

que as empresas sempre fossem rentáveis. Cabia aos empresários açucareiros nordestinos 

seguir o definido pelo IAA, com a anuência deles próprios. 

No Centro-Sul, mesmo com esse modelo intervencionista e protecionista, a 

expansão do parque só se deu após a década de 1970, a partir das oportunidades de 

negócio criadas pelo Proalcool (Capítulo 3), as quais motivaram o surgimento de uma 

nova classe de empresários rurais e industriais, preocupados em ocupar espaços ainda não 

conquistados. A adoção de estratégias de crescimento e, conseqüentemente, de 

posicionamento, mesmo em um ambiente fortemente regulado, um mercado com amplas 

condições de incremento e um espaço com poucas restrições de expansão da cultura 

atraíram novos empresários ao setor.  

No Nordeste, porém, cuja expansão estava restrita às áreas já ocupadas, quase não 

houve entrada de novos grupos4. A existência de uma espécie de “cartório” de empresas, 

combinado com a intervenção pró-ativa do governo, inibiu a inovação gerencial. Seria, 

portanto, desnecessário posicionar estrategicamente a empresa, posto que as regras do jogo 

eram de pleno conhecimento do cartório e com ele acordadas.  

Posicionar-se estrategicamente significa priorizar a adoção de liderança no custo ou 

a diferenciação de produtos, como forma de obtenção de vantagem competitiva. Conforme 

Porter (1989, p.111): 

“...Uma empresa conta com uma vantagem de custo, se seu 
custo cumulativo de execução de todas as atividades de valor 
for mais baixo do que os custos dos concorrentes (...) Uma 
empresa diferencia-se da concorrência se puder ser singular 
em alguma coisa valiosa para os compradores...”. 

O posicionamento assumido é também norteador dos objetivos de desempenho da 

empresa, quanto à escala de produção e ao escopo do negócio, definindo as prioridades 

quanto às escolhas tecnológicas, que irão moldar o perfil da concorrência. 

A adoção de um posicionamento foi crucial para o sucesso da empresa centro-

sulista, quando da desregulamentação. É que, ao assumir um posicionamento, parte 

                                                 
4 Surgiram algumas áreas novas para a atividade, no Vale do São Francisco e no Cerrado Maranhense. 
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significativa das empresas centro-sulistas avançou em mercados tradicionais das 

empresas nordestinas, porquanto já se encontravam em posição de produzir com custos 

mais baixos. Mais tarde, viria a sofisticação do mercado, imposta tanto pela expansão das 

exportações, quanto pelas exigências do mercado corporativo nacional, principalmente do 

segmento de alimentos e bebidas, e por produtos com características diferenciadas de 

desempenho. Tal “sofisticação” exigiu transformações na estrutura de processamento, 

que puderam, graças à forte estrutura de apoio, ser desenvolvidas no Centro-Sul. 

 

1.2.2 A Estratégia e o Posicionamento 

 

Os dilemas enfrentados pelas empresas são mais bem entendidos, quando vistos 

sob o ângulo dos objetivos estratégicos da empresa, baseados no processo de manufatura. 

Aliás, ao conferir um desempenho superior de manufatura, as empresas centro-sulistas 

acentuaram as vantagens em relação às nordestinas. 

Para ampliar o estágio de análise da competitividade, é preciso avaliar o 

desempenho da manufatura, de acordo com objetivos vinculados à estratégia. Conforme 

Slack (1997 e 2002), são cinco esses objetivos: 

a) qualidade; 

b) rapidez; 

c) credibilidade; 

d) flexibilidade;  

e) custo.  

O referido autor sustenta que a empresa obtém vantagem competitiva em 

manufatura, quando produz sem erros, elevando a qualidade dos produtos; quando produz 

com velocidade e reduz os prazos de entrega; quando produz de acordo com os prazos 
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estabelecidos; quando modifica e aumenta o que produz, conferindo à operação alta 

flexibilidade; quando produz com baixos custos para a operação. Todos esses objetivos 

compõem a espinha dorsal da estratégia de manufatura, sem a qual a empresa não 

conquistará uma posição de vantagem competitiva. Assim, as empresas sucro-alcooleiras 

baseadas em um posicionamento estratégico “manufaturam” de acordo com um “mix” de 

objetivos de desempenho, cuja ênfase, conforme o posicionamento, recai sobre um ou 

mais de um deles. 

Com custos de produção agrícola notadamente mais baixos, a empresa centro-

sulista padrão procurou centra-se em objetivos estratégicos, cuja ênfase permitisse um 

modelo de produção flexível. Essa opção deve ter contribuído para aumentar os custos 

unitários de produção, porquanto produtos diferenciados tende a ter custos mais altos. 

Atualmente, diversos tipos de açúcar e de álcool são produzidos para atender aos mais 

diversos mercados.  

A atenção ao mercado corporativo exigiu das empresas maior integração com os 

compradores, muitos deles utilizando a filosofia just-in-time, o que requeria agilidade na 

produção e na entrega, em tempos de safra, e negociações que permitissem a remuneração 

adequada, em épocas de entressafra, quando se utilizariam os estoques.  

Para que esses objetivos fossem realizados, a programação da produção passaria a 

ser objeto de maior atenção por parte da empresa centro-sulista. A falta de planejamento e 

programação “individual” da maioria das empresas nordestinas, ao longo dos anos, não 

permitiu que fossem vislumbradas as restrições que o mercado impunha. Os dilemas 

quando a priorizar objetivos de desempenho, característicos de qualquer firma em um 

mercado competitivo, não foram incorporados pela maioria do empresariado nordestino. 

Esses dilemas, resultantes da priorização dos objetivos de desempenho, interferem 

diretamente na escolha do posicionamento, se custo ou diferenciação, e, 

conseqüentemente, interferem na performance da empresa.  

Ao definir-se por um posicionamento, que envolve escolher entre objetivos de 

desempenho, a empresa deverá avaliar até que ponto o incremento no custo de um 

produto, com um novo e melhor padrão, vai ser compensado por um preço mais alto 
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obtido pelo conjunto de bens e serviços ofertados, agora com um padrão diferenciado, ou 

se, de outra parte, se mantiver o custo de produção mais baixo, sem diferenciação,  

conseguirá continuar no mercado, com preços não administrados. Como essas não eram as 

preocupações, uma parte das empresas nordestinas não conseguiu sustentar o mercado 

“tradicional”, nem conquistou outros mais exigentes, porquanto não havia estratégia de 

enfrentamento do novo modelo. 

 

1.3 A VANTAGEM COMPETITIVA IDENTIFICADA NA INDÚSTRIA 

 

1.3.1 O Tipo de Sistema de Produção 

 

É importante situar a adoção de um posicionamento estratégico, considerando o tipo 

de sistema de produção, em que opera a classe de indústria. Moreira (1993, p.8) define 

sistema de produção como: 

“...o conjunto de atividades e operações inter-relacionadas 
na produção de bens e serviços. O sistema de produção é uma 
entidade abstrata, porém extremamente útil para dar uma 
idéia de totalidade (...) distinguem-se em um sistema de 
produção alguns elementos constituintes fundamentais. São 
eles os insumos, o processo de criação ou conversão, os 
produtos e serviços e os subsistemas de controle...”. 

Ainda segundo Moreira, classificam-se os sistemas de produção, de acordo com o 

fluxo do produto, resultando em três categorias: 

a) sistemas de produção contínuos ou em linha, cuja característica básica é a 

de apresentarem uma seqüência linear e bem conhecida para a confecção do 

produto, resultando em um bem, em geral, muito padronizado; 
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b) sistemas de produção por lotes ou encomenda, ou de fluxo intermitente, 

quando o fluxo se dá através de centros de trabalho, muitas vezes de forma 

não regular, permitindo maior variedade de produto; 

c) sistemas de produção de grandes projetos sem repetição, cuja 

característica é que cada projeto é um produto diferente. 

Slack (1997, p.131) amplia o conceito, ao considerar as relações entre volume e 

variedade, nos sistemas de produção : 

 “ ...as operações produtivas podem variar desde produzir um 
volume muito alto de produtos ou serviços até volumes muito 
baixos (...) as operações podem variar desde a produção 
muito baixa de produtos para uma variedade muito alta (...) 
existe portanto um continuum de baixo volume-alta/variedade 
até alto volume/baixa variedade, no qual podemos posicionar 
as operações (...) uma vez que uma operação adota uma 
posição específica volume-variedade, passa a influenciar 
poderosamente diversos aspectos chave do projeto de seus 
produtos, serviços e processos, bem como influencia a 
natureza dos objetivos de desempenho da operação...’’ 

O segmento sucro-alcooleiro apresenta-se como uma indústria de processo contínuo, 

caracterizado por produzir altos volumes e baixa variedade de produtos, relação cujos 

impactos se fazem sentir: na estratégia e no projeto de produção, no desenvolvimento de 

produtos, na tecnologia de processo e na organização do trabalho, bem como no 

planejamento e no controle da produção. 

O processo de produção e transformação envolve a implantação de uma estrutura 

industrial de grande porte, que geralmente produz para fazer estoque em sistemas de 

processo contínuo e que funciona 24 horas diárias. O sistema compreende indústrias que 

operam com uma estrutura de custos fixos muito elevados e são intensivas em capital e 

poupadoras de trabalho. A tecnologia é outro fator importante, que varia de acordo com a 

escala do empreendimento.  

Assim sendo, uma medida de aferição de desempenho é a utilização eficaz e 

eficiente de sua capacidade instalada. Procura-se operar a planta no limite da sua 
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capacidade e na maior parte do tempo possível. Como a atividade, em uma indústria sucro-

alcooleira, está sujeita a interrupções na entressafra, a necessidade de plena utilização  

torna-se ainda mais importante, para diminuir os impactos sobre os custos. Entretanto, o 

que se percebe no Nordeste e, em particular, em Pernambuco, é que, com dimensões 

reduzidas (se comparadas às do Centro-Sul), as empresas não conseguem obter, com a 

mesma magnitude, os ganhos crescentes que propiciam a escala e operam com uma 

estrutura de custos ainda mais comprometida. A operação em escala reduzida compromete, 

em tese, as margens de lucro. Isso posto, infere-se que são mais limitadas as possibilidades 

de inversões, que produzam saltos quantitativos e qualitativos, na estrutura do sistema 

produtivo. Como conseqüência, amplia-se o fosso existente entre as empresas do Nordeste 

e as do Centro-Sul. 

 

1.3.2 O Tipo de Bem Produzido 

 

Para o bom entendimento da natureza da competição, é fundamental, conhecer o tipo 

de bem produzido. O açúcar e o álcool são considerados commodities5, bens padronizados, 

produzidos em grande volume. Nesse caso, dependem de fornecimento de matérias primas 

para obtenção do produto final. A principal característica das commodities é a sua 

padronização, que permite seja atendido o mercado de massa. Marx, em O Capital (1954, 

p.43), afirma que: 

“... A commodity is in the first place, an object outside us. A 
thing by its properties satisfies humans wants of some sort or 
another (...) every useful thing, as iron, paper, may be looked 
at from two points of views of quality and quantity. It is an 
assemblage of many properties, and may therefore be used in 

                                                 

5 The "New Oxford Dictionary of English" defines commodity as: "a raw material or primary agricultural 
product that can be bought or sold, such as copper or coffee;  2. a useful or valuable thing such as water or 
time". The "Concise Oxford Dictionary" has: "an article or raw material that can be bought or sold, 
especially a product as opposed to a service. A useful thing. 
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various ways. To discover the various uses of things is the 
work of history. So also are the standards of measure for the 
quantities of the useful things...” 

 

Marx define que o valor atribuído a uma commodity pode ser mensurado, se 

consideradas duas dimensões: quantidade e qualidade. A sua produção teria usos diversos, 

mas seu valor estaria vinculado a padrões de medição vinculados a sua utilidade.  

O Professor Philip Kottler6 estudou os efeitos do ciclo de vida de um bem e a sua 

conseqüente influência nos objetivos de desempenho de uma empresa. Sugere esse autor 

que os efeitos de tal ciclo estão vinculados a quatro estágios: (i) introdução do produto no 

mercado, (ii) crescimento nas vendas e na aceitação, (iii) maturidade e (iv) declínio nas 

vendas. Ao observar o ciclo de desenvolvimento do produto, a empresa poderá intervir, 

promovendo mudanças no produto, quando perceber, por exemplo, que a fase de 

crescimento se encerrou. A forma de intervenção varia de empresa para empresa. Muitas 

nem sequer buscam a inovação e saem do mercado. Outras se antecipam, principalmente 

quando o ciclo de vida do produto é muito curto, e buscam adaptar ou modificar o produto, 

mesmo antes da fase de maturação.  

O caso, porém, do açúcar tradicional é diferente. Com um mercado estável, o 

açúcar, em suas formas tradicionais, e mesmo o álcool são produtos de longos ciclos de 

vida.  De outra parte, a diferenciação de produtos assume importância capital para a 

estratégia competitiva da empresa, porquanto faculta que o preço pago por um produto 

com características e desempenho diferenciados (Capítulo 2)  amplie as margens de lucro.  

Algumas empresas pernambucanas, principalmente as maiores, adotaram um 

tímido posicionamento de diferenciação, visando a atingir outros mercados, além dos 

cativos. Assim, aliada à refinação, as usinas passaram a diferenciar, ao embalar açúcar, 

para atendimento direto aos varejistas, ou melhorar técnicas de produção, para atender a 

clientes corporativos exigentes. Grandes empresas paulistas e européias já implantaram 

linhas de produtos diferenciados de alto valor agregado, como o açúcar líquido e o 

                                                 
6 Phillip Kotler, apud Slack (1997). 
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splenda7, de alto poder adoçante. Essas transformações podem definir o padrão futuro de 

concorrência e mudar a configuração do mercado. 

 

1.4 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

Neste Capítulo, enfatizaram-se os aspectos que tratam da competição entre regiões 

e entre empresas. Identificaram-se os fatores, que apontam para a adoção de uma possível 

estratégia regional e empresarial, com o objetivo de ampliar o padrão competitivo.  

Identificou-se também a natureza do produto e do sistema de produção. E, por fim, 

iniciou-se a análise dos efeitos dos fatores que moldam a competição no Centro-Sul e em 

Pernambuco.  

No caso de Pernambuco, dá-se ênfase à adoção de um posicionamento estratégico, 

focando uma posição de custo mais baixo, o que denota, segundo Porter, uma visão 

estreita e limitadora do crescimento. As estratégias de diferenciação são adotadas por 

muito poucas empresas, também em uma perspectiva reduzida (o que será analisado no 

Capítulo 4). Já no Centro-Sul, as empresas buscam adotar um escopo mais amplo, seja na 

conquista da liderança em custos, seja na promoção de vasta diferenciação, contemplando 

o atendimento de um amplo espectro de consumidores. Essa análise permite estabelecer 

alguns parâmetros de comparação entre as duas regiões produtoras: 

a) o segmento sucro-alcooleiro do Centro-Sul  caracteriza-se por apresentar 

uma estrutura semelhante à de um cluster8, enquanto o do Nordeste se 

distancia dessa caracterização, o que confere à primeira região a posição de 

vantagem competitiva aqui explicitada, com os benefícios auferidos pela 

adoção de um posicionamento estratégico; 

                                                 
7 Produzido pela britânica Tate & Lile, que oferece uma linha de mais de 80 variações de açúcares. 
8 De acordo com Porter (1999), clusters são concentrações geográficas de empresas e instituições 

interconectadas, pertencendo o conjunto de empresas a um campo de atuação particular. Por suas 
características de atuação em rede, essa concentração favorece a competitividade das empresas. 
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b) quando organizadas sob a forma de um cluster, essas vantagens são 

traduzidas em termos de maior produtividade, nas empresas baseadas na 

área, e maior capacidade de liderar o processo de inovação tecnológica e  

estimular a formação de novos negócios. 

Infere-se, portanto, que um cluster permite às empresas maior integração e 

benefício mútuo, propiciando maior êxito individual e maior flexibilidade na adoção de 

um posicionamento estratégico, o que se transforma em maior poder competitivo.  

Cabe agora dimensionar a vantagem competitiva dos parques sucro-alcooleiros 

centro-sulista e pernambucano, com o objetivo de comprovar as hipóteses aqui levantadas. 

Entretanto, é necessário, antes de se analisarem as dimensões da indústria, precisar os 

aspectos que melhor caracterizam a atividade sucro-alcooleira, localizar o segmento no 

plano nacional, estadual e internacional, bem como identificar como foram geradas as 

vantagens competitivas do parque sucro-alcooleiro nacional, de modo a ter-se uma visão 

geral das causas estruturais e conjunturais, que contribuíram para moldar a competição. 
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2  LOCALIZANDO A VANTAGEM COMPETITIVA 

 

2.1 O SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO NO BRASIL: EVOLUÇÃO RECENTE 

 

O Brasil é o líder mundial na produção de cana-de-açúcar e de seus derivados. O 

segmento emprega mais de 3,6 milhões de trabalhadores e, em 2003, respondeu por 3,5% 

do PIB agrícola nacional (Quadro1). São Paulo é o maior produtor de cana, com 58% da 

safra 2003/041. O parque industrial sucro-alcooleiro do País conta com 302 unidades, 

distribuídas em todas as regiões, e concentradas na produção de açúcar e álcool. 

    

Movimenta R$ 36 bilhões por ano 
Representa 3,5% do PIB Agrícola 

Gera 3,6 milhões de Empregos 
Envolve 70.000 Agricultores 

Moe 340 milhões de toneladas de Cana 
Produz 24 milhões de toneladas de Açúcar 
Produz 14 bilhões de litros de Álcool 
Exporta 13,5 milhões de toneladas de Açúcar 
Exporta 690 milhões de litros de Álcool 
Recolhe R$ 4,5 bilhões em Impostos e Taxas 
Investe R$ 3,5 bilhões por Ano 

Compõe-se de 302 Usinas e Destilarias 
Fonte: Única – União da Agroindústria Açucareira de São Paulo (2004) 

 

Quadro 2.1 - O Setor Sucro-alcooleiro do Brasil em Números -  2003 
 
 

  O açúcar, de cana e de beterraba, é produzido em mais de 130 países do mundo, 

facultando ao mercado internacional movimentar mais de U$ 56 bilhões2 por ano, em 

                                                 
1 Fonte: MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, www.agricultura.gov.br, acessado em 
20/09/2004. 
2 Fonte Borrel, em CIE – Centre of Internacional Economics, www.intencom.com.au, acessado em 
12/12/2004 
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transações comerciais. No que tange ao álcool, a produção absorve, em média, 55% da cana 

esmagada3, no parque industrial brasileiro. O País consome mais de 50% da produção 

mundial de álcool, em sua grande maioria destinada a aditivar (álcool anidro) combustíveis 

fósseis e, em menor grau, a abastecer a frota nacional de carros a álcool (hidratado). O 

Brasil tem uma expressiva participação no mercado externo de açúcar e estrutura-se para 

ampliar o mercado de álcool.   

O País ocupa o quinto lugar, no consumo mundial per capita de açúcar, e o 

primeiro, no de álcool4, demonstrando grande capacidade de absorção da produção pelo 

mercado interno e externo e grande  poder de influência sobre os preços dos derivados, no 

mercado livre.  

Em termos de produção, o Brasil conseguiu uma média anual de 333,6 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar, no período de 1999-20015, ou seja, 26,5% do volume 

mundial. Juntos, Brasil e Índia respondem por 50% dessa produção. Cultivados em países 

de clima temperado, beterraba e milho, em menor escala e em condições competitivas 

menos favoráveis, contribuem para aumentar a oferta mundial de açúcar. França e Estados 

Unidos respondem por 23,5% dessa produção6, que atingiu 246,7 milhões de toneladas, no 

triênio 1999/2001. 

A produção brasileira de açúcar7 vem crescendo significativamente. O decênio 

compreendido entre 1990 e 2000 apresentou uma taxa média de crescimento de 7,2% ao 

ano, 5,6 vezes mais que a média mundial, atingindo a marca 17,04 milhões de toneladas. O 

consumo médio mundial8 cresceu, no mesmo decênio, 1,4% ao ano, chegando a 156,94 

milhões de toneladas. A expansão do segmento no Centro-Sul não foi acompanhada pelo 

Nordeste.  

Quanto à produção de álcool, vem reagindo aos efeitos das novas transformações 

tecnológicas na indústria automobilística e retomando os patamares de produção da década 

de 1980, auge do Proalcool (Capítulo 2).  

                                                 
3 Fonte FAOSTAT - Food and Agriculture Organization Statistics, www.fao.org, acessado em 10/12/2004 
4 Fonte: FAOSTAT. 
5 Fonte FAOSTAT. 
6 Fonte FAOSTAT. 
7 Fonte FAOSTAT. 
8 Fonte FAOSTAT. 
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Em 1975, o Centro-Sul participava com 62% da produção nacional de cana-de-

açúcar, enquanto o Nordeste detinha 37%. Embora São Paulo já fosse o maior produtor 

nacional, Pernambuco ainda produzia 19%. O Gráfico 2.1 mostra o avanço do Centro-Sul, 

ao longo dos anos, e a queda significativa da participação do Nordeste (- 54%) e ainda 

maior de Pernambuco (- 70%). Ao cabo de 30 anos, o Nordeste reduziu sua participação a 

17%, na safra 2003/04. Percebe-se também uma estabilização da acentuada queda da 

participação de Pernambuco (5%, nas safras de 1998/99 e 2003/04). O quadro atual é bem 

explicado por Sicsú e Silva (2001, p.2): 

“...o setor sucro-alcooleiro nordestino vem perdendo 
competitividade, em termos nacionais, com o setor localizado 
na região Sul/Sudeste do País, principalmente com o estado 
de São Paulo. Naquela região a atividade possui um maior 
nível de eficiência e é beneficiada pela maior proximidade de 
um grande mercado consumidor.(...)Deve-se destacar o 
ambiente econômico favorável a mudanças tecnológicas, com 
a presença de centros de estudo e pesquisa, que contribuem 
para o desenvolvimento do setor sucro-alcooleiro. Isso 
auxiliou para que esse setor experimentasse um elevado grau 
de lucratividade, contribuindo para o surgimento de novos 
investimentos e dinamismo da atividade na Região...”. 

A evolução da produção de cana-de-açúcar está sintetizada nos Gráficos 2.1 e 2.2, a 

de açúcar, no Gráfico 2.3, e a  de álcool, no Gráfico 2.4. 

Os dados mostram que o Centro-Sul produz maior volume, tanto de açúcar, como 

de álcool, (respectivamente, 82% e 88% da produção nacional na safra 2003/04). Muito 

embora a participação relativa na produção de cana dessa região se tenha reduzido de 63%, 

em 1998/99, para 58%, em 2003/04, não se pode afirmar que haja uma tendência 

consolidada de reversão, dadas as consideráveis vantagens comparativas do Centro-Sul, 

quanto a clima, solo e topografia. 
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Fonte: Mapa – Ministério da Agricultura da Pecuária e do Abastecimento (2004) 

 

Gráfico 2.1  Evolução da Participação Percentual  da Produção de Cana-de-açúcar das 
Regiões Produtoras, nas Safras 1975/76 a 2003/04 
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Fonte: Mapa (2004) 

Gráfico 2.2  Evolução da Produção de Cana-de-açúcar das Regiões Produtoras, nas 
Safras 1999/00 a 2003/04. 
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Fonte: Mapa (2004) 

Gráfico 2.3 Evolução da Produção de Açúcar nas Regiões Produtoras, nas Safras 
1999/00 a 2003/04 

 
 

A produção de álcool retomou, em 2003/04, os níveis atingidos em 

1999/2000. Tal fato deve-se ao aumento do consumo doméstico, com a introdução do 

automóvel bi-combustível, tanto quanto ao estímulo dado pelo aumento de preços dos 

derivados. 

 

2.2 O SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO EM PERNAMBUCO: EVOLUÇÃO 

RECENTE 

 

Historicamente, Pernambuco liderou a produção de cana-de-açúcar e 

derivados, no Brasil e no Nordeste9, e é atualmente o segundo maior produtor da Região e o 

                                                 
9 De acordo com Furtado (2003), a economia açucareira pernambucana não só foi a mais importante do País 

na fase colonial, como contribuiu para a formação do complexo econômico nordestino. 
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quinto do País10. Não existem estimativas precisas quanto ao número de empregos11 

industriais, mas dados da Sudene (1997), relativos à safra 1994/95, indicavam que a 

indústria empregava 160.000 trabalhadores, aproximadamente, em 41 unidades fabris. 
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Gráfico 2.4 - Evolução da Produção de Álcool das Regiões Produtoras, nas Safras 
1999/00 a 2003/04 

 
A safra 1994/95, em questão, permitiu a moagem de 16,6 milhões de toneladas, 

produzindo 28,8 milhões de sacos de açúcar e 395,5 mil metros cúbicos de álcool. O pico 

de produção deu-se na safra 1996/97, com a moagem de mais de 20 milhões de toneladas. 

Instalou-se, a partir de então, um rápido processo de decadência, cujo ponto crítico se deu 

na safra 1999/200012, quando se registraram os piores índices de produção do decênio. 

                                                 
10 Dados da Única, para a safra 2002/03, em que São Paulo aparece como o maior produtor nacional (com 

60,30%), seguido por Paraná (com 7,49%), Alagoas (com 6,89%), Minas Gerais (com 4,91%) e 
Pernambuco (com 4,83%). 

11 É provável que o número de empregos industriais tenha caído, à conta do fechamento de unidades 
industriais, mas não há estatísticas disponíveis a respeito. 

12 A safra 1999/2000 sofreu tanto com os efeitos da seca, quanto com a liberação geral dos preços da cana e 
derivados. À época, o Governo Federal, através da Sudene, deu início ao Programa de Equalização de 
Custos de Cana para a Região Nordeste, com recursos da ordem de R$ 250 milhões, que ajudaram a iniciar 
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Foram esmagadas, à época, pouco mais de 13,2 milhões de toneladas de cana. Desde 

então, vem ocorrendo uma transformação no perfil do parque, a qual está propiciando uma 

lenta recuperação.  De fato, a participação de Pernambuco, no volume de cana esmagado 

no Brasil, mantém-se estável em 5%. Hoje, o Estado tem um parque industrial formado por 

27 unidades, na Área Canavieira, que se espalha pelas Zonas da Mata Norte e Sul. 

A decadência do setor sucro-alcooleiro pernambucano deveu-se, em parte, ao fato 

de mais de 60% das empresas se localizarem na Mata Sul, sub-região que apresenta 

topografia predominantemente desfavorável ao cultivo e à colheita mecanizada da cana-

de-açúcar. Por outro lado, a Mata Norte tem relevo plano e suavemente ondulado, em 

grande parte de sua extensão, correspondente às superfícies de tabuleiros e chãs, passíveis 

de mecanização. Todavia, as vantagens decorrentes da topografia são minimizadas pelas 

baixas precipitações pluviométricas (entre 1.000 e 1.700 mm/anuais), enquanto, na Mata 

Sul, os totais anuais de chuva são bem superiores (atingindo até 2.000 mm). As unidades 

industriais, que apresentaram melhor performance, ao longo do período em questão, 

encontram-se na Mata Norte. 

O segmento sucro-alcooleiro em Pernambuco vem apresentando tendência de 

recuperação, nos últimos cinco anos, após o período de instabilidade na produção. 

Aspectos conjunturais, a exemplo da melhora nos preços do açúcar, nos mercados nacional 

e externo, aliados a uma inserção maior do produto estadual no mercado internacional13 

podem, em parte, explicar esse processo de recuperação. Entretanto, fatores estruturais, 

que combinam investimentos em ampliação da capacidade de produção e melhoria de 

controle de processos, tanto no campo como na indústria, entre outros aspectos, 

complementam a explicação e constituem, de fato, o vetor dinâmico dessa tendência de 

recuperação.  

Como conseqüência, a indústria elevou seus patamares de eficiência operacional 

(conforme revelam os indicadores constantes da Tabela 2.1), melhorando o desempenho 

do segmento, tanto no campo, como na indústria. A motivação para a incorporação de 

                                                                                                                                                     
a recuperação do segmento. O Governo de Pernambuco também desenvolveu programa (PRORENOR) 
para a recuperação da lavoura da Zona da Mata Norte. 

13 De acordo com dados da ÚNICA – União da Agroindústria Canavieira de São Paulo, Pernambuco registrou 
um aumento nos embarques de açúcar para o exterior. No ano safra 2001, foram embarcadas mais de 
600.000 toneladas pelo Porto do Recife (aumento de mais de 80%, em relação ao ano safra 2000). 
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tecnologias de processo e de gestão, já amplamente difundidas em outras regiões 

produtoras, contribuiu para promover uma redução de custos de produção e aumentou a 

lucratividade da indústria. Por isso é que se ampliou a capacidade de o sistema promover 

inversões e dar seguimento ao processo de reestruturação. Ressalte-se a existência de um 

grupo de grandes empresas, que estão dando curso ao processo de mudança.  

 
Safra Número de 

Unidades 
Industriais 

Variação 
Safra 
(%) 

Produção 
De Cana 

(t) 

Variação 
Safra 
(%) 

Produção de 
Açúcar 

(Saca 50 kg) 

Variação 
Safra 
(%) 

Produção 
De Álcool 

(m3) 

Variação 
Safra 
(%) 

1999/00 33 - 13.238.714 - 20.898.201 - 301.035 - 
2000/01 33 0 13.914.280 5.10 22.034.150 5.44 295.197 (1.94) 
2001/02 30 (9,09) 14.364.967 3,24 21.996.559 (0,17) 267.013 (9,55) 
2002/03 30 0 14.681.836 2,21 24.359.642 10,74 306.288 16,55 
2003/04 27 (8,1) 17.538.399 19,46 28.681.865 17,74 381.578 24,58 
2004/05 27 0 16.595.153 (5,38) 29.241.280 1,95 407.483 6,79 

 
Fonte: Sindaçucar - Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco (2005). 

Tabela 2.1  Produção de Cana-de-açúcar  e Derivados em Pernambuco, nas Safras 
1999/00 a 2004/05 
 

Não se há de perder de vista que o processo de decadência do parque sucro-

alcooleiro pernambucano levou à desativação mais de um terço das indústrias estaduais, no 

decênio14 encerrado em 2003. 

Na safra 2000/01, o perfil da indústria sucro-alcooleira, no Estado, iniciou um 

período de transformação, acelerando as modificações, em curso desde meados da década 

de 1990. Como reflexo, na safra seguinte, 2001/02, o número de unidades industriais em 

funcionamento reduziu-se em  9% (Tabela 2.1). 

Nessa mesma safra, a produção teve um pequeno acréscimo (3,24%), insuficiente 

para recuperar o pico máximo do decênio, atingido na safra 1996/97. Não se verificou 

aumento da produção de açúcar (queda de 0,17%) nem de álcool, em relação à safra de  

2000/01 (queda de 9,55%), refletindo notória queda nos indicadores de produtividade 

industrial global. Na safra de 2002/03, inverteu-se a tendência de queda, muito embora não 

haja uma recuperação ampliada na produção de cana, com crescimento de 2,21% em 

                                                 
14 Andrade (1988), em estudo realizado sobre a Área Canavieira do Nordeste, registra a existência de 53 

usinas em funcionamento, no Estado de Pernambuco, na safra 1954/55. Meio século depois, 50% estavam 
fechadas. 
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relação à safra 2001/02. Esta safra marca também o início da recuperação de áreas 

plantadas com cana-de-açúcar. Até à safra de 2003/04, foram re-incorporados 50.000 

hectares (Gráfico 2.5).. 

Percebe-se um aumento considerável na produção de açúcar (10,74%) e de álcool 

(16,55%), com incremento na produtividade global, refletindo a tendência de diferenciação 

interfirmas, com a formação de uns grupos, que operam com maior eficiência, e de outros,  

com padrões produtivos tradicionais, de baixa eficiência (Capítulo 5).  

A tendência de crescimento da produção persistiu na safra 2003/04, com 

incrementos de 19,46% na moagem de cana, 17,74% na produção de açúcar e 24,58% na 

de álcool. Nessa mesma safra, o número de unidades em funcionamento reduziu-se em 

8,1%, confirmando a tendência de recuperação, com enxugamento da indústria sucro-

alcooleira estadual15. 

Na safra 2004/05, o número de unidades industriais permanece o mesmo. 

Entretanto, há uma queda (de 5,38%) na cana colhida, embora uma produtividade agrícola 

maior tenha propiciado aumento da produção, tanto de açúcar, como de álcool 

(respectivamente, 1,95% e 6,79%). Esses fatores podem ser comprovados, ao se 

observarem os indicadores de rendimento industrial, mais altos na safra 2004/05 

(Capítulo 5).  

 

2.3 O POSICIONAMENTO DO BRASIL NO AGRONEGÓCIO SUCRO-

ALCOOLEIRO MUNDIAL 

 

O Brasil experimentou um crescimento vertiginoso na produção de açúcar, quase  

duplicando o volume, entre os anos de 1994 e 2003. Em decorrência, o Centro-Sul   

ampliou sua participação na comercialização de açúcar, no mercado internacional, vis-à-

vis o Nordeste. As exportações brasileiras cresceram, ao se abrirem novos mercados para o 
                                                 
15 Alguns grupos, que tinham mais de uma unidade, concentraram a produção em uma única indústria. Outras, 

de fato, foram desativadas e incorporadas por terceiros. Um último segmento continua apenas com as 
atividades de fornecimento de cana. As fusões e aquisições acompanham uma tendência recente do setor, 
voltada para ganhos de escala na indústria e maior inserção nos mercados. O segmento sucro-alcooleiro foi 
o terceiro mais importante, nas práticas de fusão e aquisição, em 2001, conforme Neves e outros. (2005).  
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açúcar, principalmente a partir do aumento do consumo de açúcar, na Rússia e nos países 

em desenvolvimento do eixo Oriente Médio e África. 

 

EVOLUÇÃO DA ÁREA PLANTADA COM CANA-DE-AÇUCAR EM PERNAMBUCO
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Fonte: Mapa (2005) 

Gráfico 2.5  Evolução da Área Plantada com Cana-de-açúcar em Pernambuco, nas 
safras de 1994/95 a 2003/04. 

 

Entretanto, as condições que levaram o País a uma posição de player 

significativo, no mercado internacional de açúcar, não são recentes. Datam do século 

XVI, quando a colonização principiou, ligada à exploração da atividade. Furtado (2003, 

p.49) conjectura sobre a sua relevância: 

 “... O valor total do açúcar exportado, num ano favorável, 
teria alcançado uns 2,5 milhões de libras. Se se admitisse que 
a renda líquida gerada na colônia pela atividade açucareira 
contribuiu com três quartas partes da renda total gerada, esta 
última deveria aproximar-se de dois milhões de libras. Tendo 
em vista que a população européia não seria superior a 30 
mil habitantes, torna-se evidente que a pequena colônia 
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açucareira era excepcionalmente rica (...) e concentrada em 
mão de proprietários de engenhos...”.  

Hoje, o Brasil já ocupa a posição de maior exportador de açúcar, seguido pela 

União Européia, a Tailândia e a Ucrânia. Mas, a vantagem obtida pelo País como um todo 

é devida às já referidas condições de clima e solo, amplamente favoráveis, do Centro-Sul. 

As exportações brasileiras16 apresentaram vigoroso crescimento, no mesmo período de 

observação, ampliando a inserção do agronegócio da cana, no mercado internacional. Em 

2000, foram exportados 6,78 milhões de toneladas, correspondendo a mais de 16% do total 

das exportações mundiais e a 40% da produção nacional de açúcar (Gráfico 2.6).  
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Fonte: Única (2004) 

Gráfico 2.6  Exportações Brasileiras de Açúcar por Região Produtora no Período     
1996-2003 

Comparativamente a 1990, o Brasil duplicou suas exportações. Dados mais 

recentes indicam que mais de 13 milhões de toneladas foram exportadas na safra 

2003/0417. O Nordeste, porém, não vem acompanhando o ritmo de crescimento das 

exportações de outras regiões produtoras. Os dados revelam a baixa expressão das 

exportações do segmento canavieiro do Nordeste, quando comparado aos pólos produtores 

do Centro-Sul. A abertura de novos mercados, especialmente o da antiga União Soviética, 

bem como os de países do Oriente Médio e África, vem sendo bem explorada pelos 

Estados produtores do Centro-Sul. 

                                                 
16 Fonte: United States Department of Agriculture – USDA, www.usda.gov, acessado em 17/12/2004 
17 Fonte MAPA. 
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Gráfico 2.7  Evolução do Preço Médio de Exportação da Tonelada de Açúcar por 
Região, no Período de 1996-2003 
 

Os preços de exportação de açúcar consideram a ponderação entre os volumes 

exportados e os preços de açúcar demerara, cristal e refinado. Esses mantiveram-se 

estáveis, no ano de 2004, em US$ 180,00 por tonelada18 (Gráfico 2.7). A desvalorização do 

real, ocorrida em janeiro de 1999, também ajudou a compensar os efeitos da queda dos 

preços internacionais. Os preços médios de exportação do Nordeste revelaram-se 

ligeiramente superiores aos do Centro-Sul, à conta da parte das exportações de açúcar para 

os Estados Unidos19, sob regime de quotas, que garante preços muito acima dos praticados 

no mercado aberto.  

As exportações brasileiras de álcool combustível representam menos de 2,5% das 

transações mundiais. Os Estados Unidos, produtores de álcool derivado de milho, são os 

                                                 
18  Fonte: MAPA, com cálculo do autor. 
19 Os Estados Unidos, graças ao regime de quotas preferenciais, importaram, exclusivamente do Nordeste, menos de 1% 

do açúcar brasileiro destinado ao mercado externo, a um preço duas vezes maior que o preço médio internacional. 
Entretanto, a “quota americana” não representa mais que 8%19 do volume total exportado pela Região.  
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maiores exportadores, com 17,7% da comercialização no mundo. Projeta-se uma expansão 

mais ampla do consumo de álcool pelos Estados Unidos, Índia, Japão e União Européia, 

motivada, sobretudo, por questões ambientais. A expectativa é que esse consumo atinja, 

em 2010, 7,85 bilhões de litros nos Estados Unidos, 2,2 bilhões na Índia, 4,4 bilhões de 

litros no Japão e 1,03 bilhão na União Européia20. 

As exportações21 de álcool não devem crescer mais do que 3,9% ao ano, embora as 

expectativas de representantes do setor22 sejam de um incremento acelerado da demanda, 

nos mercados americano e europeu, com volumes de consumo variando de 12 bilhões de 

litros, na Europa, a 16 bilhões, nos Estados Unidos.  

O Brasil tem uma grande influência na determinação dos preços internacionais, à 

conta da diversidade da produção e do consumo nacional, com o uso da cana, tanto para 

açúcar, como para álcool. Em relatório, a ISO (2004, p.1) aponta como o mercado forma 

preços, a partir da combinação de critérios, e que grau de dependência tem o Brasil em 

relação ao mercado externo: 

“…The average price that producers receive for their sugar, 
or more accurately, for their sucrose, is a mix of the domestic 
sugar price, nearly always kept at above world market levels, 
the domestic ethanol price, and the world market. The mix of 
these four elements varies from country to country. Some 
countries are much more dependent on the world price than 
others. Brazil, mainly because of the alcohol program, is far 
less dependent on the world market. It is true that their 
domestic sugar market does tend to move somewhat in line 
with the world price but, particularly during the off-crop 
period, the correlation is not perfect. Only about one third of 
Brazil's sucrose production is exported as sugar. Their 
dependency ratio is about one to three or a third. (In fact, if 
you include bagasse production and electricity co-generation, 
that ratio is even less). Brazil only exports sugar when their 
sucrose production is above that necessary to supply their 
domestic sugar and alcohol markets. In economic terms, 
Brazil is a marginal exporter that will produce sugar for 
export as long as the price it receives covers the marginal 
cost of producing it. All the fixed costs are covered by the 
domestic ethanol and sugar markets. As in all markets, the 

                                                 
20 Fonte: FAOSTAT. 
21 Fonte FAOSTAT. 
22 Fonte ÚNICA. 
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world sugar price is set by the marginal cost of production of 
the most efficient exporter - in this case Brazil. This obviously 
makes life very difficult for those countries who seek to cover 
both their fixed and marginal costs….” 

 

Em adição ao relatório da ISO, estudo recente de Schmidt e outros (2004, p.1) 

evidencia como a flexibilidade da indústria brasileira, em alternar a moagem de cana para 

açúcar e álcool, e a adição do álcool à gasolina contribuem para alavancar a vantagem 

brasileira: 

“...Blend rates of alcohol to gasoline are dictated to the 
market by law or decree, and this policy has a direct effect on 
producer and consumer welfare not only in Brazil but in the 
world. Recently the Brazilian government has increased the 
required blend rate from 20% to a current rate of 26%. This 
action affects Brazilian producer prices for sugar cane, 
consumer prices for sugar and alcohol, and quantities both 
produced and consumed in Brazil. Further, it affects world 
prices for refined sugar as portions of Brazil sugar exports 
will be diverted into alcohol production and consumption…” 

 
No que se refere às exportações de açúcar, pode-se inferir que estão associadas a 

fatores internos e externos, na formação de preços mais atrativos para a produção de açúcar 

e álcool e sua posterior comercialização.   

 

2.4 PRODUTIVIDADE E ESTRUTURA DE CUSTOS E DE PREÇOS DE 

MERCADO 

 

O avanço registrado pelo Centro-Sul, em relação ao Nordeste, pode ser explicado, 

principalmente, pelas diferenciações existentes na produtividade agrícola, refletidas nos 

custos de produção de cana-de-açúcar no campo, comprometendo os custos da 

transformação industrial. Ademais, o parque industrial flexível, que fabrica conjuntamente 

açúcar e álcool, aproveitando o caldo rico da cana para a extração de açúcar e utilizando o 

mel para destilação do álcool, confere ao Centro-Sul maior rendimento industrial, 

reduzindo o custo de produção, e melhoria da qualidade do açúcar. A fabricação conjunta 
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de açúcar e álcool permite o aumento da escala de produção da empresa, o que gera 

vantagens de custo, nas operações industriais. 

Schmidt e outros (2004, p.2) concorrem para explicar o grande diferencial 

competitivo entre as regiões Centro-Sul e Nordeste: 

“...The North-Northeast region has production in the coastal 
areas, is prone to periodic drought, and is characterized by 
generally low yields and high costs due to poor soil and to 
terrain that does not lend itself well to mechanized 
harvesting…” 

Ressalte-se, porém, que não são significativas, embora presentes, as diferenças de 

rendimento industrial entre as duas regiões, devendo-se tais diferenças, em maior grau, à 

falta de capacidade de investimento em tecnologia de processamento. Por outro lado, as 

excepcionais condições de produção do Brasil colocam o País em grande vantagem frente 

aos outros produtores internacionais. 

 

2.4.1 Produtividade Agrícola e Industrial 

 

A produtividade agrícola da cana-de-açúcar, no Brasil, nas safras de 2000/01 a 

2003/04, alcançou 73 toneladas, em média, por hectare23 (Gráfico 2.8). Contudo, enquanto 

a média do Centro-Sul é de 76,25 t/ha (atingindo 83 toneladas por hectare, em São Paulo), 

a do Nordeste é de apenas 59,5 t/ha. Essa desvantagem era ainda mais acentuada (na safra, 

por exemplo, de 1999/2000) e estimulou a ampliação da produção em áreas não 

tradicionais de cultivo, como nos Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Deve-se, no entanto, destacar que a região Nordeste vem, ao longo das últimas safras, 

apresentando tendência de melhora gradual, nos seus indicadores de produtividade agrícola 

e industrial, contribuindo para diminuir a diferença de competitividade existente entre as 

duas regiões produtoras. 

 
                                                 
23 Udop - União das Destilarias do Oeste Paulista, médias das safras 2000/01 a 2003/04, acessado pelo site 

www.udop.com.br em 20/02/2005. 
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Fonte: Udop – União das Destilarias do Oeste Paulista(2005) 

Gráfico 2.8  Evolução da Produtividade Agrícola Média da Cana-de-açúcar  no Brasil e 
nas Regiões Produtoras, nas Safras 1999/00 a 2002/03 

 

O rendimento industrial médio, nas safras de 2001/02 a 2003/04, medido sob a 

forma de ATR24,  é de 114,3 no Nordeste, 132,7 no Centro-Sul e 129,9 no País como um 

todo. A melhora no rendimento industrial deve-se, primordialmente, ao trabalho de 

desenvolvimento tecnológico, que vem sendo feito nas principais empresas fabricantes de 

equipamentos para o setor. As novas tecnologias introduzidas contribuíram para a 

produtividade, na produção de álcool, saltar de 2.000 litros por hectare, em 1975, para 

5.500 litros por hectare, em 1999. 

Entretanto, as diferenças na qualidade da matéria-prima contribuem para manter a 

produtividade industrial média 16% mais alta no Centro-Sul, em relação ao Nordeste. 

                                                 
24 ATR – Açúcar Total Recuperável: representa a quantidade de açúcares recuperados da cana esmagada até à 

saída do xarope, no final do processo de produção, segundo Fernandes (2003). 
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Esses aspectos interferem diretamente nos custos de produção, mais altos, em média, no 

Nordeste, o que ajuda a explicar, em grande parte, a expansão do pólo sucro-alcooleiro no 

Centro-Sul. 
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Fonte – Udop (2005) 

Gráfico 2.9  Evolução da Produtividade Industrial Média no Brasil e nas Regiões 
Produtoras, nas Safras 1999/00 a 2002/03 

 

 

2.4.2 Preço de Mercado 

 

Os preços dos produtos sucro-alcooleiros, no mercado doméstico, vêm 

apresentando forte oscilação, ao longo dos últimos seis anos (Gráfico 2.10). Na safra 

2003/04, os preços praticados no Estado de São Paulo25 atingiram mais de R$ 0,70 por 

litro, tanto para o álcool anidro, como para o hidratado. A safra 2002/03 apresentou a 

                                                 
25 Fonte: Única. 
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melhor performance de preço para esses produtos, com picos de mais de R$ 1,00.  

Projeções26 indicam que o volume produzido e o consumo de álcool, no Brasil, devem 

crescer, em ambos os casos, 2,3%.  
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Fonte: Única (2004) 

Gráfico 2.10  Evolução do Preço Médio Mensal de Álcool Anidro e Hidratado em São 
Paulo, no Período de 1998 - 2004 

 

O preço do açúcar, no mercado paulista27, registrou forte recuperação, 

principalmente após a desregulamentação, em 1999, tendo alcançado o pico de R$ 33,00 

por saca de 50 kg, na safra 2001/02. Isso contribuiu para recuperar a performance setorial, 

inclusive no Nordeste, que se beneficiou de subsídios diretos, concedidos pelo governo 

federal a produtores de cana.  

                                                 
26 Fonte FAOSTAT. 
27 Os preços do mercado paulista refletem-se diretamente no mercado nacional 
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Na safra 2002/03, os preços do açúcar chegaram a atingir o pico de R$ 45,00 por 

saca de 50 kg. Decaíram, em seguida, alcançando, na safra 2004/05, R$ 30,00 (Gráfico 

2.11). Estimativas da FAO indicam que os preços tenderão a oscilar entre R$ 25,00 e R$ 

30,00, nos próximos seis anos, no mercado interno, que deverá apresentar taxas anuais de 

crescimento de consumo em torno de 3,8 %.  
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Gráfico 2.11  Evolução do Preço Médio Mensal de Açúcar Cristal em São Paulo, no 
Período de 1998-2004 

 

A queda nos preços de açúcar e álcool, no mercado nacional e nas vendas externas,  

provocou a queda da produção nordestina, na safra 1999/2000. A diminuição da oferta 

motivou, em seguida, um aumento nos preços, o que beneficiou o Nordeste, na mesma 

safra, cujo início da moagem se dá após o encerramento da safra centro-sulista. 

Os preços, no mercado internacional, observam as cotações da Bolsa de Londres, 

para o açúcar cristal (branco) e refinado, e de Nova Iorque, para o açúcar demerara. O 
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cristal, pelas características diferenciadas de qualidade superior28, obtém um preço-prêmio 

sobre o demerara. Na safra 2004/05, alcançou um preço médio29 de US$ 250,00 por 

tonelada, enquanto o demerara atingiu a média de US$ 180,00 por tonelada. O açúcar 

refinado obtém um prêmio ainda superior, por suas características mais puras, chegando a 

atingir preços acima de US$ 350,00 por saco. 

 

2.4.3  Custo Médio de Produção de Açúcar 

 

O custo médio de produção da tonelada de açúcar, levantado para a safra 

1999/2000, foi, na região Centro-Sul, de R$ 540,00, 55% do custo médio mundial30. O 

Nordeste apresentou um custo médio de R$ 870,00 por tonelada de açúcar produzido, 88% 

da média mundial, mas acima de centros produtores tradicionais, como a Austrália (74%) e 

a África do Sul (82,3%). Países com produção marginal, como a Guatemala, registraram 

custos de produção ainda mais competitivos (73,5% da média mundial). 

A análise da LMC (2004, p.1) para a América Latina destaca a liderança brasileira 

da região Centro-Sul, mas ressalta que o Nordeste não está entre os produtores mais 

competitivos: 

“...Among the sugar exporting countries, the LMC 
International analysis suggests that Colombia, El Salvador, 
Guatemala, and Center-South Brazil are low-cost regional 
producers, while production costs in Costa Rica, Nicaragua, 
Bolivia, the coastal areas of Mexico and North-East Brazil 
are in the low-to-medium range. Brazil is the world’s largest 
sugarcane producer and sugar exporter…” 

As vantagens do açúcar de cana são nítidas frente aos substitutos (milho e 

beterraba), cuja produção tem custo correspondente a  90% (para o milho) e 167% (no 

caso da beterraba) da média mundial. A análise é complementada por Borrell (1998, p.6), 

                                                 
28 O que diferencia o açúcar, quanto à sua qualidade, é, sobretudo, o grau de pureza e a coloração. Quanto 

maior o teor de sacarose e quanto mais branco for o açúcar, melhor será considerado. 
29 Fonte: www.sugarnetwork.com, acessado em 11/04/2005. 
30 Fonte: LMC Internacional e F.O.Litch 
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que enfatiza como os aspectos edafoclimáticos acentuam a desvantagem comparativa da 

produção do açúcar de beterraba,: 

“...Typically, relatively uncompetitive producers produce 
these supplies at high cost. Many produce sugar beets in 
temperate zones where sugar per hectare yields are low 
relative to tropical sugarcane yields. In the tropics, sugarcane 
annually receives more sunlight and enjoys warmer growing 
conditions. Around 50 per cent of world production is 
produced at relatively low cost and with no or small 
subsidies. Australia, Brazil, Thailand and a number of 
smaller Central and Southern American producers are the 
main low cost producers…” 

Quanto ao Nordeste, embora o custo de produção ainda seja competitivo, em nível 

mundial, a forte concorrência interna, acentuada após o processo de desregulamentação, 

desfavorece os produtores.  

Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e, ultimamente, Goiás31 vêm 

apresentando crescimento considerável na produção de cana-de-açúcar e derivados. A 

produção goiana de cana-de-açúcar cresceu quase 100%, entre as safras de 1992/93 e 

2002/03, atingindo a marca de 9,8 milhões de toneladas.  A reconfiguração espacial da 

produção é, também, reflexo das melhores condições de custo de produção, muito mais 

favoráveis nas regiões Sul e Centro-Oeste, em relação ao Nordeste canavieiro. Vian e 

Belik (2003, p.166) enfatizam os aspectos que concorreram para essa reconfiguração: 

“...aspecto relevante é o crescimento da importância das 
regiões pioneiras, como Paraná, Minas e Goiás, na 
aceleração produtiva do Centro-Sul. Elas deverão continuar 
ganhando importância por possuírem terras para a expansão 
da produção, e pela competitividade adquirida com a 
construção de ferrovias e hidrovias que barateiam o frete até 
às refinarias paulistas e ao porto de Santos...” 

Esses fatos revelam alguns dos aspectos que sustentaram o reposicionamento do 

Brasil, no contexto mundial da produção sucro-alcooleira, transformando o perfil da cadeia 

produtiva e levando o País à posição de líder desse mercado planetário. 
                                                 
31 Fonte: Unica e Alcopar, www.unica.org.br, acessado em 17/12/2004 e www.alcopar.com.br acessado em 
17/12/2004. 
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 2.5  PERFIL E ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA 

 

Açúcar e álcool são os dois produtos básicos do processamento industrial da cana-

de-açúcar. O açúcar é produzido sob diversas formas, concentrando-se o Brasil na 

fabricação de açúcar demerara, açúcar cristal e refinado.  O álcool é produzido sob as 

formas de anidro e hidratado, destinando-se primeiro a ser aditivado à gasolina e o 

segundo a uso direto em veículos automotores. A produção atende aos mercados interno e 

externo. Açúcares e álcoois diferenciados atendem também à demanda corporativa. A 

cadeia produtiva é, portanto, extensa, com um diversificado portfólio de clientes 

intermediários, antes de alcançar o cliente final.   

Neves e outros (2005) destacam a importância da extensão da cadeia produtiva, em 

que está inserido o setor, tanto para o agronegócio, quanto para outros segmentos, como o 

de geração de energia, ressalvando trata-se de uma indústria muito relevante para a 

economia brasileira. 

Desde a produção da cana, no campo, até o consumidor final são percorridos vários 

estágios. No Brasil, tanto fornecedores independentes, quanto os próprios industriais 

produzem cana. Um sistema de remuneração, baseado na intensidade do açúcar obtido, 

como resultado do processamento industrial, garante o pagamento da cana a fornecedores 

independentes, segundo critérios técnicos, que permitem reduzir-se o poder de barganha da 

indústria. A cadeia avança em direção a sete outros grandes setores industriais e 

comerciais. A exportação é intermediada por tradings. O açúcar exportado é, geralmente, 

refinado no centro de consumo internacional, quando vendido sob a forma bruta, ou 

repassado por distribuidores ao consumidor final. Muitas refinadoras, principalmente da 

Europa, refinam o açúcar e o re-exportam. Outros segmentos, que compõem o sistema de 

valor, são as indústrias alimentícias, sucro-química, de combustíveis, química, cosmética e 

farmacêutica e de papel. Nesse segmento, quanto maior o grau de integração das diversas 

cadeias, tanto maior a diversidade de produtos oferecidos e, conseqüentemente, mais 

complexo o processo de operação.  

A escala crescente de produção, como forma de redução dos custos unitários, e a 

diferenciação de produtos contribuem, portanto, para ampliar as vantagens competitivas, 
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não somente dos grandes centros produtores, como também das grandes unidades 

industriais, independentemente da sua localização geográfica.  

A partir da variação encontrada, quanto ao tamanho da empresa sucro-alcooleira32, 

principalmente quando relacionada às empresas paulistas e nordestinas, podem-se levantar 

as causas que levaram à expansão do pólo produtor centro-sulista e à relativa estagnação 

do nordestino: a “grande empresa”, principalmente a paulista, não só processa altos 

volumes de cana, resultando em uma escala de produção muito elevada, como também tem 

sido capaz de incorporar as vantagens dessa escala. para adensar as atividades de valor na 

cadeia, propiciando-lhe maior diversidade de produtos e maior acesso a mercados.  

Todos esses aspectos contribuíram para acentuar as vantagens competitivas das 

empresas do Centro-Sul frente às “concorrentes”, sobretudo nordestinas. Por outro lado, as 

empresas paulistas consideradas médias e pequenas foram estimuladas, principalmente à 

conta do grau de interdependência do sistema de valor, a buscar um posicionamento 

estratégico semelhante ao das maiores e a ampliar a vantagem competitiva em relação às 

do Nordeste.  

 

2.6  CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

O que se conclui deste Capítulo é que todo o processo de reconfiguração do parque 

industrial sucro-alcooleiro nacional, com a conseqüente ampliação da produção, na porção 

centro-sulista do Brasil, remonta à década de 1940, quando a produção nordestina ainda 

era maior que a do Centro-Sul.  

Esse avanço está centrado nos aspectos estruturais de clima e solo, que favoreciam 

o Centro-Sul. Todavia, a gênese da grande expansão da empresa sucro-alcooleira centro-

sulista está vinculada a um aspecto conjuntural: a crise do petróleo de 1973 e a disposição 

                                                 
32 A empresa sucro-alcooleira varia muito de tamanho no Brasil. No Sul, encontram-se unidades que 

processam entre um milhão a cinco milhões de toneladas por safra. Em Pernambuco, as indústrias 
produzem atualmente no máximo 1,1 milhão de toneladas, mas existem pequenas empresas com produção 
abaixo de 300.000 toneladas por safra (Capítulo 4). 
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do governo federal de lançar um programa, que reduzisse a dependência brasileira das 

importações de petróleo.  

As causas estruturais do crescente avanço do Centro-Sul, inclusive na conquista de 

novos mercados, estão centradas nos aspectos relativos ao custo de produção dessa região. 

A flexibilidade do sistema produtivo também beneficia o País, propiciando maior controle 

da oferta dos derivados. Essa vantagem adquirida, principalmente pelo pólo produtor da 

região Centro-Sul, seja pela sua vantagem comparativa de custo de produção, seja pela 

dimensão do seu parque agroindustrial, também pode ser explicada como resultado do 

incentivo criado pelo governo, a partir do advento do Proálcool, com o objetivo de induzir 

a sua expansão (como se verá a seguir). 
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3   GERANDO A VANTAGEM COMPETITIVA  

 
3.1  GERANDO AS VANTAGENS DO CENTRO-SUL 

 
 

Como resposta à crise do petróleo, deflagrada em 1973, o Programa Nacional do 

Álcool - Proálcool impulsionou a produção de cana, no Brasil. A atividade passou a ser 

objeto de atenção do governo federal, que, através do Instituto do Açúcar e do Álcool – 

IAA, deu início a um programa subsidiado de ampliação das instalações para a produção de 

álcool. O processo favoreceu a expansão das lavouras, principalmente no Centro-Sul, 

região cujas características de clima e solo são mais propícias à exploração da atividade 

agrícola. Daí se ter acelerado a desconcentração espacial da produção do Nordeste para o 

Centro-Sul, notadamente para o Estado de São Paulo. Nesse sentido, a intervenção do 

governo federal foi fundamental para a dinamização do setor sucro-alcooleiro no País e, em 

especial, no Centro-Sul. Schmidt e outros (2004, p.5) acrescentam: 

“…Prior to 1998, the Brazilian sugar industry was highly 
regulated. The Institute of Sugar and Alcohol (IAA) was created 
in 1933 in order to solve a serious over production problem. The 
IAA essentially acted as a State Trading Enterprise that set 
production quotas and fixed prices in order to control the volume 
of exports. Brazil also had import tariffs and export taxes placed 
on sugar to ensure that alcohol-production targets were met…” 

A criação da demanda “artificial” de álcool gerou o grande potencial de crescimento 

da agroindústria canavieira, com fortes implicações na economia sucro-alcooleira, em todo 

o País. O crescimento, alavancado por fatores exógenos, só foi possível em razão da forte 

intervenção governamental, por meio do IAA, que “induziu” o consumo de álcool, 

estruturando um programa voltado para sua produção.   

Criado em 1933, na esteira das reformas do Estado, promovidas por Getúlio Vargas, 

a “autarquia” surgiu para regular o funcionamento do sistema produtivo sucro-alcooleiro e 

suas relações com o mercado, controlando desde a produção até à comercialização do 
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açúcar, nos mercados interno e internacional. De acordo com Ramos, apud Carvalho (2002, 

p. 267), com a implantação do novo modelo pós-1933: 

“...eliminou-se praticamente o risco de se produzir cana e 
açúcar no Brasil e, conseqüentemente, reforçou-se a 
característica estrutural da integração dessas atividades. Junto 
com o risco, eliminaram-se os mecanismos inerentes à 
concorrência intercapitalista, um elemento fundamental na 
dinâmica econômica do sistema...” 

A ação monopolística do IAA e da PETROBRAS, a partir da década de 1970, 

propiciou a expansão da produção de álcool. Os estímulos vieram por meio de mecanismos 

de concessão de créditos e subsídios (para a implantação de destilarias), da definição de 

quotas de produção (para assegurar o abastecimento) e da fixação de preços do 

combustível.   

A substituição de combustíveis deu-se de forma acelerada. De fato, a produção de 

veículos movidos a álcool chegou a representar mais de 70% da produção nacional total 

nos anos de 1983 a 1986 (Gráfico 3.1). Consumidores que adquiriam carros movidos a 

álcool também foram subsidiados, mediante políticas de preços diferenciados. Por sua vez, 

os produtores de açúcar contavam com créditos e subsídios para a produção e com a 

fixação de preços da cana. Com a gradual desativação do Proalcool, os produtores da 

região Centro-Sul ampliaram a produção regional de açúcar. 

Com seu viés inovador, o Proálcool criou um novo mercado para derivados de cana, 

introduzindo o álcool, como uma nova “commodity nacional”. O declínio dos preços 

internacionais do petróleo, em fins da década de 1980, combinado com o início do processo 

de desregulamentação do setor, em 1991, mudou o perfil do segmento sucro-alcooleiro 

nacional: o álcool passou a não ser mais competitivo, frente à gasolina; ampliou-se o 

mercado para o álcool anidro, como aditivo à gasolina; expandiu-se a produção de açúcar, 

no Centro-Sul. Esses aspectos contribuíram para a configuração do quadro atual, que 

resultou em perda progressiva da posição relativa do Nordeste, no agronegócio da cana. 
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Fonte: Unica (2005) 

Gráfico 3.1  Evolução da Participação Percentual da Produção de Veículos a Álcool no 
Brasil, no Período de 1979 - 2003 

 

O Programa, que visava substituir parte do consumo nacional de combustíveis 

fósseis, transformou o perfil da cadeia produtiva sucro-alcooleira, ao longo dos últimos 30 

anos, permitindo a reestruturação dessa cadeia, no Brasil, e acelerando o processo de 

desconcentração espacial da produção de cana e derivados para o Centro-Sul. O modelo 

estatal de intervenção é detalhado em estudo de Koizumi (2003, p.1), que demonstra terem 

o IAA e a PETROBRAS exercido um poder monopolístico de mercado, estabelecendo 

quotas regionais de produção e fixando preços de venda: 

“…Two institutes played vital roles in implementing the national 
ethanol program. The Institute of Sugar and Alcohol (IAA) 
controlled sugar and ethanol production and exports through 
implementing a production quota and fixed purchasing price of 
ethanol. PETROBRAS, being a monopolistic state oil company, 
controlled domestic ethanol sales and distribution…” 

Com custos de produção mais altos, o setor sucro-alcooleiro nordestino foi 

beneficiado pelo regime de subsídios, sob a forma de preços administrados, e de cotas de 

produção sustentadas pelo IAA. Buscou-se incentivar, no Nordeste, preferencialmente, a 

produção de açúcar, enquanto se produzia álcool, no Centro-Sul. Como resultado desse 

processo, o segmento cresceu e consolidou-se no Centro-Sul, puxado pela forte expansão 
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do consumo de álcool. No Nordeste, a ampliação também ocorreu, muito embora em bases 

menos favoráveis e com um ritmo inferior (Capítulo 2). 

 
 

3.2  O ÁLCOOL COMO AGENTE DE MUDANÇA 
 
 

A produção de álcool hidratado para o abastecimento da frota nacional puxou o 

crescimento do complexo sucro-alcooleiro no País como um todo. Em 1975, o Brasil 

produzia pouco mais de 100 milhões de litros de álcool e 650 milhões de toneladas de 

açúcar. O processo de transformação do álcool em commodity alavancou a performance do 

setor e ampliou significativamente as áreas plantadas com cana, inclusive no Nordeste. 

Com efeito, a área plantada superou 5,4 milhões de hectares, em 2000, tendo aumentado 

duas vezes e meia, desde 1975, quando quase 2,0 milhões de hectares eram cultivados com 

cana-de-açúcar, no Brasil.   

A demanda induzida por álcool fez com que todas as regiões ampliassem suas 

fronteiras de cultivo. O Nordeste chegou a ampliar sua área cultivada para 1,4 milhão de 

hectares, na safra 1986/87, quando a produção de cana atingiu o pico histórico de 70 

milhões de toneladas produzidas.  Atualmente, a área de cultivo é de menos de um milhão 

de hectares. 

O cultivo da cana-de-açúcar ocupa quase 12% da área plantada no País, estimada 

em 42 milhões de hectares. O Ministério da Agricultura prevê que haja um potencial de 

exploração de 12 milhões de hectares adicionais. Transformações na estrutura do mercado 

internacional podem resultar na ampliação da oferta de derivados de cana-de-açúcar, no 

mundo, à conta da expansão do consumo de álcool combustível.  

Devido às condições de topografia desfavoráveis ao cultivo, com custos 

competitivos, dificilmente haverá ampliação da área plantada no Nordeste. Por isso, 

aumentos de produção só se verificarão com aumentos de produtividade, o que implicará, 

possivelmente, em redução da área plantada, limitando-se as perspectivas de recuperação 

do segmento canavieiro nordestino.  
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Silva (2004, p.3) sintetiza a importância do papel institucional do governo até à 

desregulamentação do setor e os efeitos desse processo na estratégia competitiva da 

indústria paulista: 

“...A década de 90 caracteriza-se pela mudança de um padrão de 
intervenção governamental direta e transição para outro, de 
caráter regulatório, no qual os interesses do setor sucro-
alcooleiro têm como principal arena de defesa o Congresso 
Nacional e não mais um órgão específico do próprio aparelho de 
Estado (como era o IAA). Com isto, o lócus de pressão do setor, 
além do interior do Estado, desloca-se também para o 
Congresso, incentivando a criação de lobbies e a defesa de 
interesses regionais sobre os do conjunto do setor. O Centro-Sul, 
particularmente usinas do Estado de São Paulo, com menor 
poder de pressão sobre o Congresso, tem orientado sua 
produção para diferenciação do açúcar — quanto a tipos e 
qualidade — para os mercados interno e externo, continuando a 
investir na racionalização de suas operações. A modernização 
do setor no Estado de São Paulo deverá se manter na dianteira 
dos demais Estados, disseminando por sua área de influência a 
mecanização no plantio e corte da cana, na automação no 
controle de processos industriais, produção de açúcar líquido e 
açúcar invertido...”. 
 

Assim, o dinamismo da economia canavieira do Brasil e, em particular, do 

Centro-Sul, verificado pelo crescimento da produção, expansão da exportação e conquista 

de novos mercados, foi uma decorrência da consolidação da base competitiva do sistema 

produtivo dessa região. A crise do petróleo, que levou à configuração do Proalcool, bem 

como as conseqüências impostas pelo processo de desregulamentação, promovida pelo 

governo federal, foram as principais causas conjunturais, que atingiram fortemente o setor 

nordestino, até então muito protegido.  

 Entretanto, aos aspectos dinâmicos importa incorporar o fator institucional, que 

propiciou, ao sistema produtivo do Centro-Sul, as condições para aproveitar as vantagens 

decorrentes da “fase da demanda induzida”, criando as bases competitivas, que 

alavancaram o agronegócio canavieiro e transformaram o País em líder, no mercado 

mundial.  
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3.3 AS FASES E A GERAÇÃO DAS VANTAGENS 

 

Lima e Sicsú (2001, p.2) enfatizam que o Nordeste, mesmo recebendo subsídios à 

sua produção, após o fechamento do IAA, em 1991, não conseguiu reverter o crescente 

avanço do segmento no Centro-Sul: 

 “...Cabe destacar que, mesmo gozando de tratamento 
diferenciado em seu favor, até mesmo após a extinção do 
Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, embora em menor grau, o 
setor sucro-alcooleiro nordestino vem perdendo posição a nível 
nacional, fato, aliás, bastante conhecido, para o que concorreu 
sobremaneira o maior nível de eficiência e a maior proximidade 
do mercado consumidor, entre outros, exibidos pelo segmento 
localizado no Sul/Sudeste do país, principalmente no estado de 
São Paulo. Nas décadas mais recentes, vale ressaltar, tem sido 
mantida e intensificada essa tendência de perda de posição...”.     

Esse quadro de decadência do segmento, no Nordeste, e de ascensão, no Centro-Sul, 

pode ser mais bem caracterizado, ao subdividir-se o processo de geração das vantagens em 

fases, que marcaram, ao longo dos últimos 30 anos, a evolução do setor, considerando-se 

os eventos mais relevantes (Quadro 3.1). 

A primeira fase marca o período de implantação e consolidação do Proalcool; a 

segunda marca o início da desregulamentação, com fortes conseqüências sobre a 

economia sucro-alcooleira nordestina; a terceira fase completa e consolida o processo de 

desregulamentação, em que o setor, principalmente o nordestino, busca reconstruir sua 

importância, a partir da adoção de estratégias de ação orientadas para a empresa. Esta 

última fase é caracterizada pela mudança no modelo de gestão da produção, cujos impactos 

se farão sentir nos indicadores de desempenho (conforme se verá no Capítulo 5). 

As fases descritas no Quadro 3.1 mostram a Cronologia da Crise do setor sucro-

alcooleiro, com seus reflexos em cada região produtora. A estabilidade produtiva e 

financeira do setor foi parcialmente recomposta, a partir de 1999, com o surgimento do 

Programa de Equalização de Custos de Cana, que injetou na economia canavieira 

nordestina mais de R$ 250 milhões, em subsídios diretos. Interrompido no mesmo ano, 

retomado em 2002 e interrompido novamente em 2003, o Programa surgiu como uma das 

 56



Capítulo 3 – Gerando a Vantagem Competitiva 

poucas alternativas de política, para minimizar a diferença de competitividade do Nordeste, 

em relação ao Centro-Sul.  

ANO FASE 

1975  1ª.  DEMANDA INDUZIDA 

1975 Criação do Proalcool e início do vertiginoso crescimento da 
indústria centro-sulista; Pernambuco é o maior produtor de cana 
do Nordeste, com 9,8 milhões de toneladas; São Paulo já é o 
maior do Brasil, com mais de 30 milhões de toneladas; Goiás 
produz 250 mil toneladas. 

1976 Desenvolvimento, pela Copersucar, de novas variedades de cana-
de-açúcar, adaptáveis às características da região Centro-Sul. 

1978 Ampliação do hiato tecnológico entre as regiões produtoras. 

1982 Alagoas ultrapassa Pernambuco em produção de cana-de-açúcar. 

1986 A região Nordeste atinge o pico de produção de cana-de-açúcar: 
70 milhões de toneladas. 

1991 2ª.  DESREGULAMENTAÇÃO PARCIAL 

1991 Fim do IAA. 

1991 Fim do regime de quotas de produção; fim da reserva de mercado 
para o Nordeste. 

1994 Acentua-se a redução da participação do segmento nordestino, no 
mercado interno e externo, principalmente para o açúcar: a 
produção cai para 34 milhões de toneladas. 

1998 Novo modelo de intervenção: a equalização de custos surge 
como programa para tentar mitigar os efeitos da baixa 
competitividade, em relação ao Centro-Sul.  

1999 3ª.  PREÇOS LIVRES 
1999 Edição de Medida Provisória, que estabelece a liberação de 

preços de cana-de-açúcar, açúcar e álcool. 

2002 Retomada parcial do Programa de Equalização no Nordeste, 
onde a produção de cana se estabiliza em 50 milhões de 
toneladas; Pernambuco produz 14,4 milhões de toneladas; São 
Paulo produz 176 milhões; Goiás produz 9,8 milhões de 
toneladas. 

Elaboração do Autor. 
Quadro 3.1 - Cronologia da Crise do Setor  Sucro-alcooleiro Nordestino 
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A deterioração da posição do Nordeste acompanhou a evolução do processo de 

gradual desregulamentação do setor, no País. As três fases referidas descrevem a 

participação do governo no processo produtivo (até 1991) e a desregulamentação gradual, 

do fim do IAA à ampla liberação dos preços, no mercado de cana-de-açúcar e derivados, 

até então administrados pelo governo.   

Os reflexos desse processo podem ser visualizados nos Gráficos 3.2 e 3.3, que 

retratam a evolução da produção de cana, no Centro-Sul e em Pernambuco, 

respectivamente, nas três fases descritas. O Centro-Sul mostra-se bem menos vulnerável 

aos efeitos do ambiente externo, em épocas de crise, e mantém o ritmo ascendente de 

crescimento.  

Já em Pernambuco, o setor incorporou as vantagens da proteção promovida pelo 

IAA e cresceu, na primeira fase. Mas, com a derrocada do Plano Cruzado e a 

desmobilização do Proalcool, causada tanto pela queda nos preços do petróleo, como pela 

falta de álcool para abastecimento da frota, inverteu a tendência de crescimento, o que se  

agravou, na fase de desregulamentação parcial, pela recessão econômica da era Collor e por 

uma seca desastrosa, no começo da década de 1990. Os efeitos do Plano Real e da 

estabilização econômica deram um novo impulso ao setor. Mas, as crises externas do final 

da década de 1990, combinadas com outra seca de grandes proporções, contribuíram para o 

início de um novo ciclo de estagnação. A recuperação ocorreu na terceira fase, motivada 

pela adoção de um novo modelo de estratégia empresarial. 

Foram sendo criadas, a partir de então, as condições para as transformações 

estruturais, pelas quais passa o parque sucro-alcooleiro nordestino e, em particular, o de 

Pernambuco. Lima e Sicsú (2001, p.15) destacam que a preocupação do empresário local 

com adaptar-se à nova realidade de mercado, cuja característica é beneficiar o bom 

empresário: 

“...o que se está chamando atenção é para o fato de que mudanças na 
estratégia empresarial (no Nordeste) que vêm ocorrendo podem ser 
definidoras do perfil setorial que encontramos nos próximos anos (...) a 
preocupação com a valorização do capital tem trazido modificações no 
perfil empresarial do setor, principalmente nas atividades em que melhor 
domina a base de comercialização e tecnológica...” 
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Gráfico 3.2   Conjuntura e Evolução da Produção de Cana-de-açúcar  no Centro-Sul, nas Safra 
1975/76 a 2004/05. 
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Gráfico 3.3  Conjuntura e Evolução da Produção de Cana-de-açúcar  em Pernambuco, Safra 
1975/76 a 2004/05 
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Assim, os aspectos conjunturais, que marcaram as três fases, combinados com  

fatores competitivos (identificados no Capítulo 1 e localizados no Capítulo 2), permitiram  

a geração das vantagens responsáveis pela superioridade competitiva do setor sucro-

alcooleiro do Centro-Sul, em relação ao do Nordeste. Para algumas empresas, porém, a 

desregulamentação propiciou a oportunidade de recuperação (como será visto no 

Capítulo 5) 

 

3.4  CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

O setor sucro-alcooleiro da região Nordeste não logrou êxito em incorporar  

vantagens competitivas, devido aos seguintes fatores: (i) restrições impostas pelas 

condições de clima e solo; (ii) custos de produção muito altos; (iii) desregulamentação, 

com extinção de quotas e liberalização dos preços; e (iv) mercado interno e externo, com 

preços que não asseguram retorno à produção regional. 

O presente Capítulo abordou os mecanismos geradores da vantagem competitiva do 

pólo centro-sulista, com base nas causas históricas dos últimos 30 anos. Dividiu-se esse 

período em fases, que marcaram a evolução do setor, nas duas regiões produtoras, e 

apontaram-se conexões entre a dinâmica de crescimento do setor e os eventos econômicos 

nacionais, que caracterizaram tais fases. Esses eventos produziram impactos, que atingiram 

diretamente a performance do setor e motivaram as transformações surgidas nos anos 

recentes (cujos elementos serão analisados nos Capítulos 4 e 5).  
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 4   DIMENSIONANDO A VANTAGEM COMPETITIVA 
 

O presente Capítulo centra a abordagem nos aspectos inerentes às dimensões da 

indústria, enquanto unidade produtiva. As diversas entrevistas, realizadas com técnicos, 

empresários e especialistas do setor, bem como a análise dos dados, que tratam da 

performance geral do setor e, no caso de Pernambuco, também da performance de cada 

empresa, permitiram aprofundar a questão da vantagem ou da desvantagem competitiva de 

cada região produtora, considerando duas dimensões: 

a) a tecnológica – posto que as transformações tecnológicas, observadas ao 

longo dos últimos 30 anos, foram fundamentais para o sucesso competitivo 

do segmento e das empresas; e 

b) a estrutural – uma vez que o porte da empresa é fundamental para definir-se 

a adoção das estratégias de ação, que caracterizaram as diferenças entre o 

Centro-Sul e o Nordeste. 

 

4.1 A DIMENSÃO TECNOLÓGICA 

 

As transformações tecnológicas decorrem dos elos existentes entre tecnologia e 

competição e apresentam-se como outro eixo de fundamental importância para a escolha 

do posicionamento estratégico de cada empresa. Tal eixo contribui para identificar-se uma 

empresa está competindo e de que forma esses aspectos interferem no seu desempenho. 

Qualquer empresa, não importa o setor, incorpora um conjunto de inúmeras 

tecnologias. A tecnologia é definidora para a concorrência, se afetar, de uma forma 

significativa, a vantagem competitiva de uma empresa ou a sua estrutura industrial. Mas, o 

uso de tecnologia não é garantia de obtenção de vantagem competitiva. Nas análises de 

Porter (1989), de Slack e outros (1997); Slack (2002) e de Roberts (2004), outros fatores 

devem ser considerados, antes das “escolhas tecnológicas” impulsionadoras da 

transformação.  
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O primeiro autor concentra-se nos aspectos definidores da relação entre a empresa e 

seu ambiente de transações, ou seja, na análise da cadeia de valor da empresa e suas 

interrelações. O segundo prioriza a importância dos aspectos que dão suporte à obtenção de 

uma vantagem competitiva, a partir da perspectiva de obter-se um desempenho de 

manufatura superior. O último autor enfatiza a importância do ambiente. Os três, porém, 

concordam em que o êxito da competição está em considerar a natureza sistêmica do 

processo industrial. Levar em conta, portanto, o padrão tecnológico adotado poderá 

contribuir para a identificação dos fatores que influenciaram o desempenho do setor sucro-

alcooleiro pernambucano. 

Porter (1989, p.33) afirma que o papel da tecnologia está diretamente vinculado à 

compreensão do conceito de cadeia de valor de uma empresa. Para ele, a cadeia de valor: 

 “... é o modo como ela (a empresa) executa atividades 
individuais (fabricação, marketing, vendas, logística, etc., 
formando os diversos elos) e são um reflexo da sua história, 
da sua estratégia, do método de implementação de sua 
estratégia...”.   
 

O uso de tecnologia, em todo o conjunto de valor de uma empresa, promovendo a 

transformação, pode afetar a concorrência à conta do seu impacto sobre quase todas as 

atividades empresariais, ao longo dessa cadeia. Cada atividade de valor, na cadeia, pode 

empregar, portanto, alguma tecnologia, que combina insumos adquiridos (de clientes 

internos e externos à cadeia) e recursos, com o objetivo de gerar um produto final. 

Em cada elo da cadeia, a tecnologia voltada para os insumos adquiridos interage 

com outro conjunto de tecnologias, tendo como resultado o nível de desempenho da 

atividade, em cada etapa do processo. Assim sendo, as diversas operações, ao longo da 

cadeia de valor, deverão estar fortemente integradas e suportadas por atividades de apoio 

que, do mesmo modo, utilizarão um conjunto de tecnologias obrigatoriamente integradas à 

cadeia de valor da empresa.  

Ao se relacionarem as diferentes tecnologias para o conjunto de atividades, de 

forma integrada, estar-se-á contribuindo para o fortalecimento dos elos entre as diversas 

atividades e, conseqüentemente, para um desempenho de manufatura mais eficiente.  
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Para tanto, ao escolher-se a tecnologia para uma ou mais atividades da cadeia, 

devem-se analisar e avaliar os impactos resultantes em outras partes da cadeia. De fato,  

pode ser necessária uma grande reconfiguração das atividades, para alterar-se a tecnologia 

de uma das partes, devido à grande interdependência das tecnologias. Além disso, as 

tecnologias de uma empresa podem ser nitidamente interdependentes, em relação às 

tecnologias de seus fornecedores, isto é, a tecnologia de produto e de processo de uma 

empresa tem forte influência da tecnologia de produto e de processo de seus compradores 

ou fornecedores. Por isso,  Porter (1989, p.157) define que: 

“... A tecnologia afeta a vantagem competitiva se tiver um 
papel significativo na determinação da posição do custo 
relativo ou de diferenciação, visto que a tecnologia está 
contida em toda a atividade de valor e está envolvida na 
obtenção de elos entre as atividades. Ele pode ter um efeito 
poderoso sobre o custo e a diferenciação...”. 

 

De acordo com Slack (2002), a obtenção de vantagem competitiva, considerando-se 

as escolhas tecnológicas possíveis, depende do tamanho ou escala de operação, do nível de 

automação e do grau de integração. No caso do setor sucro-alcooleiro, a escala de produção 

deve influenciar diretamente as escolhas tecnológicas. Assim, quanto maior a escala, em 

uma dada linha de produção, tanto maior a integração entre os diversos elos da cadeia de 

valor da unidade industrial. Adicionalmente, quanto maior for a integração e maior  a 

necessidade de controle das operações, maior será a automação1. Entretanto, quanto maior  

a escala de operação existente, tanto menor o risco e maior o retorno obtido. O que se 

pretende, portanto, é otimizar a performance, compatibilizando a estrutura com a melhor 

escolha tecnológica. 

O processo de transformação, quando em grande escala, envolve opções de escolha 

quanto aos tipos de tecnologia a serem utilizados e sugere uma avaliação quanto ao 

volume de recursos, financeiros e não-financeiros, a ser investido, quanto à perspectiva de 

retorno, em termos de melhor desempenho, e quanto aos riscos que serão imputados. A 

percepção do empresário, relativamente às forças que moldam a competição e às escolhas 

tecnológicas (considerando-se os critérios de avaliação sugeridos no Capítulo 1), 

                                                 
1 A automação permite um maior controle e, em regra, maior integração. 
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influenciará a capacidade de a empresa posicionar-se estrategicamente e obter vantagens 

competitivas na indústria. Quando o aumento de escala é incorporado pelo conjunto de 

empresas, que compõem a indústria, maior será a perspectiva de tal segmento obter 

vantagens competitivas internacionais e interregionais. 

As escolhas tecnológicas, que propiciaram melhorar a performance e a conseqüente 

ampliação das vantagens do Centro-Sul, estão vinculadas, tanto às vantagens interregionais, 

como às intra-empresariais. As condições ambientais, combinadas com a adoção de uma 

estratégia baseada em oportunidades de crescimento, foram decisivas, no caso da indústria 

sucro-alcooleira centro-sulista. A tecnologia tem um impacto significativo no controle de 

processos, quando se define por uma escolha voltada para maior automação e maior 

integração. Eid e outros (1998, p.42), que estudaram o processo de automação de uma 

grande indústria, no interior paulista, consideram que: 

 “... a necessidade de automação na indústria está associada, 
entre diversos aspectos, às possibilidades de aumentar a 
velocidade de processamento de informações, pois as 
operações são cada vez mais complexas e variáveis, 
necessitando grande número de controles e mecanismos de 
regulação para permitir decisões mais ágeis... a automação 
permite economia de energia. Força de trabalho e materiais, 
um melhor controle de qualidade do produto, maior 
utilização da planta e aumenta a produtividade por reduzir 
problemas de segurança. Em essência, a automação nas 
indústriais sucro-alcooleiras, a exemplo das indústrias de 
processo contínuo, permite aumentar os níveis de 
continuidade e de controle global do processo...”. 

 

A automação de processos produtivos foi introduzida no setor sucro-alcooleiro, na 

década de 19502, e evoluiu para a introdução de sistemas eletrônicos, na década de 1960. 

A automação teve um papel decisivo na melhoria da performance e, conseqüentemente, 

nos indicadores individuais de desempenho. Com a automação de processos, torna-se 

possível ampliar: 

a) a precisão das medições realizadas no processo produtivo; 

b) o controle do processo produtivo; e; 

                                                 
2 Mera in Handbook of Sugar Refining (2000). 
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c) a velocidade de resposta aos problemas. 

O grau de automação tem, portanto, grande influência sobre o tempo efetivo de 

operação3 de uma indústria que, no caso do sistema de produção em processo contínuo, é 

um indicador de grande impacto sobre a performance global.  

Clarke (2000) destaca que o desafio relativo à coordenação das atividades, na 

operação de uma unidade industrial sucro-alcooleira, consiste em escolher a tecnologia 

apropriada. Essa escolha, muitas vezes, é definida em função da dimensão estrutural 

(tratada adiante) da unidade. Eid (1998, p.42), que analisou a realidade da indústria de São 

Paulo, considera que as empresas têm dificuldade de montar um projeto integrado de 

automação: 

“...O projeto de automação totalmente integrado é 
extremamente difícil por dois fatores, segundo alguns 
fornecedores e especialistas do setor: a) pelo número de 
variáveis muito elevado, na parte do controle industrial, na 
parte do controle administrativo e do sistema de informações 
- na hora de você integrar aquele produto com outro, se você 
não teve método e olhou cada equipamento isoladamente, 
nessa hora de interligar fica, vamos dizer, um remendo nessa 
interligação; b) alto custo dos equipamentos, apesar de que 
com a automação industrial em toda a planta, evita-se a 
duplicação em cada setor de equipamentos típicos de uma 
central...”. 

As constatações de Eid confirmam as assertivas de Slack, que relaciona as três 

dimensões da tecnologia de processo: a escala, o grau de automação e a integração. Esses 

fatores têm impacto direto sobre a gestão administrativa. Considera Slack (2002, p.138) 

que: 

“... as três dimensões usadas para definir tecnologia de 
processo são fortemente relacionadas. Quanto maior a 
unidade de capacidade, maior a probabilidade de ser 
intensiva em capital em vez de intensiva em mão-de-obra, o 
que dá mais oportunidade para integração em suas várias 
partes (...) a escolha da tecnologia também tem implicações 
em termos de quais as tarefas que são chaves para o efetivo 
andar da operação...”. 

                                                 
3 O tempo efetivo de operação é o percentual de horas aproveitadas, em uma jornada contínua de 24 horas de 

uma unidade industrial, que opera sob o regime de processo contínuo. 
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A implantação de um sistema4 de controle automatizado e integrado pode trazer 

uma série de benefícios à operação, entre os quais: 

a) o aumento da velocidade de processamento, uma vez que operações cada 

vez mais complexas e variáveis exigem o aumento do controle do processo, 

de modo a permitir decisões mais ágeis e, portanto, a aumentar o nível de 

produtividade e eficiência do processo produtivo; 

b) a economia de energia, força de trabalho e materiais; 

c) a utilização mais intensa da planta; 

d) a ampliação do controle da qualidade do produto final. 

 

Em essência, a automação na indústria permite aumentar os níveis de continuidade e 

de controle global do processo. A elevação da produtividade faculta aproximar, ao máximo, 

a produção da capacidade nominal da fábrica, bem como reduzir, ao mínimo possível, as 

horas paradas por necessidade de manutenção e, com isso, ampliar o tempo efetivo de 

operação (Capítulo 5). Entretanto, a automação é dificultada principalmente por dois 

fatores: 

a) alto custo do equipamento; 

b) grande número de operações, com variáveis diversas, ao longo da cadeia 

de valor, o que amplia o risco de aquisição e aumenta a dificuldade de 

desenhar um equipamento especificado para o padrão da unidade. 

 

Devido a esses fatores, Eid considera que empresas com operações em grande 

escala fazem escolhas por modelos de controle de processo integrado, com alto grau de 

automação. Em Pernambuco, enquanto as empresas sucro-alcooleiras de porte 

intermediário se concentram em operar sem automação, as de maior porte adotam um 

modelo de integração baseado em “módulos” automatizados, articulando apenas partes do 

processo com automação.  

                                                 
4 Conforme o estudo de Eid (1998). 
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A pesquisa realizada, neste trabalho, com dados de grande parte do parque industrial 

sucro-alcooleiro pernambucano (resultados apresentados no Capítulo 5), não se propôs a 

prospectar o grau de automação industrial de cada empresa. Levantou, porém, a hipótese de 

que as diferenças entre as empresas, nesse tipo de indústria, são significativas e que o 

tamanho da empresa e sua dimensão estrutural podem determinar o nível de utilização de 

tecnologia, em que um maior grau de automação é fundamental.  

Muito embora não se tenha estendido a pesquisa às unidades industriais sucro-

alcooleiras de São Paulo, pode-se inferir que, ao se considerarem os fatores competitivos,  

uma indústria de maior porte estrutural e maior escala de produção tende a  obter vantagens 

significativas, quando se trata da performance individual. É o que parece o caso das 

unidades desse Estado. 

A evolução do padrão tecnológico também envolve a compreensão de que o 

processo produtivo da indústria deve considerar aspectos pouco usuais, nas práticas 

“tradicionais” de gestão, mas prioritários, porquanto indispensáveis, no caso de novo perfil 

de processo produtivo. Tal situação requer a adoção de técnicas já desenvolvidas, que 

visam à otimização dos resultados e à diminuição das incertezas e estão relacionados a 

atividades variadas, a exemplo de (no caso das empresas sucro-alcooleiras):  

a) análise e controle de qualidade;  

b) desenvolvimento industrial de novas máquinas e equipamentos;  

c) fitopatologia, entomologia, biotecnologia;  

d) programas de otimização do corte da cana,  

e) carregamento e transporte, visando à redução de custos;  

f) projetos de equipamento para o corte da cana, visando à redução de suas 

impurezas minerais, com sensível melhora na qualidade do corte;  

g) projetos de limpeza da cana a seco, visando a aumentar a capacidade de 

processamento, com significativa melhora na qualidade da matéria-prima;  

h) modernização do sistema de tratamento do caldo, visando à melhoria da 

qualidade do açúcar; e  
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i) projetos de co-geração de energia. 

O avanço e os ganhos competitivos obtidos pelo parque industrial sucro-

alcooleiro de São Paulo deram-se, em grande parte, como decorrência  das melhores 

condições de cultivo e de colheita, facilitadas pela mecanização e pelo desenvolvimento 

tecnológico dos processos, no campo. Com efeito, estudos da Copersucar mostram que 

houve diminuição dos custos de produção de açúcar, no Estado, em mais de 50%, desde  

1992. Esse avanço não foi acompanhado pelo setor do Nordeste.  

Não obstante algumas melhorias alcançadas pelo parque pernambucano, na fase do 

IAA5, todo o esforço recente de pesquisa foi desenvolvido, quase totalmente, na perspectiva  

do parque paulista e das suas necessidades. Um exemplo marcante é o Centro de 

Tecnologia da Copersucar – CTC, responsável pela produção e difusão de tecnologia 

agrícola e industrial, a partir de pacotes tecnológicos, com desenvolvimento de atividades 

que contemplam áreas relativas a:  

a) desenvolvimento de novas variedades de cana;  

b) tecnologia de produção agrícola;  

c) tecnologia na industrialização da cana para produção de açúcar e álcool;  

d) novos produtos derivados da cana.  

 

O CTC também mantém a pesquisa de desenvolvimento tecnológico em convênio 

com universidades locais e estrangeiras, o que tem propiciado o avanço significativo da 

competitividade do segmento, no Centro-Sul.  

No caso de Pernambuco, muito embora tenha havido incremento na incorporação de 

tecnologias em empresas sucro-alcooleiras, ainda predominam práticas de gestão 

características do setor, isto é, baseadas na intuição e no uso continuado da tecnologia 

padrão disponível. Em consonância com o exposto, Shikida (2002, p.133) sugere que a 

curva de aprendizado pode criar as condições para o emprego mais adequado de novas 

tecnologias. Ele reforça a fundamentação dessa análise, ao afirmar que: 

                                                 
5 Fase que vai de 1975 a 1991, quando o IAA financiava pesquisas para o setor no Nordeste. O centro de 
produção de tecnologia agrícola, no Nordeste, foi o Planalçúcar, já desativado. 
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“... a dinâmica tecnológica, entendida como um processo de 
adoção contínua de inovações, depende do conhecimento que 
é acumulado ao longo do processo de aprendizado, que pode 
ser médiante learnig-by-using (LBU) e learning-by-doing 
(LBD). No LBU, o enfoque concentra-se no lado do usuário, 
isto é, no usos mais eficiente do produto. O LBD deriva do 
aprendizado via processo produtivo, que pode surgir 
mediante a existência de gargalos nesse processo. No LBD o 
enfoque concentra-se no lado do produtor e consiste no 
desenvolvimento cada vez maior da habilidade nos estágios 
de produção...”.  

 

Nas entrevistas realizadas com técnicos, especialistas e empresários do setor sucro-

alcooleiro, constatou-se que algumas unidades vêm promovendo a incorporação de práticas 

inovativas, a partir do uso continuado dos recursos disponíveis da tecnologia de produção, 

ou mesmo adotando métodos mais avançados. Esse contexto pode justificar algumas das 

diferenças existentes entre as diversas empresas quanto à performance (Capítulo 5). 

As empresas mais eficientes partiram para a formulação de estratégias, com o 

objetivo de incorporar novas alternativas, modernizando a indústria e diversificando sua 

linha de produção: (i) algumas produzem e empacotam açúcar; (ii) outras buscam ampliar 

o negócio com investimentos em outros Estados; (iii) outras, enfim, mesmo sem grandes 

diferenciações de produto, mantêm suas vantagens competitivas, mediante a cuidadosa 

gestão dos custos operacionais. 

  As empresas ineficientes, entretanto, não conseguiram acompanhar o desempenho 

do grupo anterior, uma vez que não recorreram sistematicamente a práticas gerenciais que 

considerassem a inovação de processo ou de produto, como forma de reduzir custos e 

diferenciar a oferta de produtos. 

O uso adequado de tecnologias, seja no campo, seja na indústria, gera condições 

favoráveis à ampliação das vantagens (ou redução das desvantagens) competitivas. 

Contudo, o perfil do parque industrial também contribui para moldar os fatores, que  

respondem pelas desvantagens entre regiões, e as forças, que definem a estrutura da 

indústria. 
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4.2  A DIMENSÃO ESTRUTURAL 

 

O sucesso competitivo de uma empresa é, de acordo com Slack (2002, p.15): 

“... uma conseqüência direta de suas funções de manufatura 
terem um desempenho  qualquer dos seus concorrentes (...), 
além disso, a função de manufatura tem confiança suficiente 
para mudar sua postura, adaptando-se conforme o ambiente 
competitivo muda...”. 

As transformações decorrentes do ambiente externo, ao longo dos últimos 30 anos, 

criaram diferentes categorias de empresa. A análise dessas categorias permitiu 

dimensionar-se a estrutura dos parques industriais sucro-alcooleiros paulista e 

pernambucano e identificar-se o perfil de cada um.  

 

4.2.1  Perfil do Parque Industrial de São Paulo 

 

Estudo realizado por Vian e Belik (2003) contribui para caracterizar o perfil do 

parque industrial sucro-alcooleiro paulista, nos anos de 1990 (Tabela 4.1).  

Grupo 
Número 

de 
Unidades 

Capacidade de 
Esmagamento 

Médio 
(Em 1000 t) 

Capacidade de 
Esmagamento 

Máximo 
(Em 1000 t) 

Capacidade de 
Esmagamento 

Mínimo 
(Em 1000 t) 

Participação  
no Total 

Esmagado 
(%) 

Grandes 14 4.108 6.330 2.892 30,8 

Médias 41 1.798 2.840 1.499 39,5 

Pequenas 75 741 1.310 39 29,8 

Total 130 1.437 6.330 39 100,0 

Fonte: Vian e Belik (2003) 

Tabela 4.1  Perfil das Unidades Industriais de São Paulo, na Década de 1990 
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A capacidade média de esmagamento desse parque, constituído por 130 unidades  

industriais, ficou acima de 1,4 milhão de toneladas por safra. Apenas 14 grandes empresas, 

cuja capacidade média superou 4 milhões de toneladas por safra, concentraram 30,8% do 

total do Estado; 41 empresas de tamanho médio, com esmagamento médio de quase 1,8 

milhão de toneladas, corresponderam a 39,5 % da capacidade; e 75 pequenas empresas 

concentraram 29,8% da produção, com esmagamento médio de 741 mil toneladas/safra.  

A menor dentre as pequenas empresas esmagou 39 mil toneladas e a maior das 

grandes, mais de 6,3 milhões de toneladas. Isso permite concluir que: 

a) a produção está concentrada nas empresas médias e grandes, que 

respondem, conjuntamente,  por mais de 70% da capacidade de 

esmagamento das unidades industriais sucro-alcooleiras de São Paulo; 

b) a ponderação das médias de esmagamento das empresas grandes e médias 

aponta para uma média de quase 2,4 milhões de toneladas, indicando que a 

maioria das indústrias opera em grande escala. 

Quanto à diferenciação, o perfil das empresas compreende mais de seis tipos  

diferentes de açúcar (VHP – very high polarizated, refinado em diversas classes, cristal em 

diversas classes, orgânico e líquido). O álcool, por sua vez, é produzido sob as formas de 

anidro e hidratado (carburante, neutro e refinado). Esse perfil permite atender a toda a 

extensão da cadeia produtiva brasileira (descrita no Capítulo 2). 

Pode-se estimar a dimensão da vantagem competitiva de São Paulo, quando se 

observa que: 

a) 28 empresas, ou seja, 22% do total do Estado (130), são integrantes da 

Copersucar; 

b) dentre outros grandes grupos do setor sucro-alcooleiro paulista, o Cosan, com 

12 unidades industriais em todo o Estado, esmagou mais de 25 milhões de 

toneladas de cana, na década de 1990; 

c) alianças empresariais são freqüentes, como a Crystalsev, que, congregando  

sete empresas, esmagou mais de 20 milhões de toneladas de cana, no período 

considerado. 
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4.2.2  Perfil do Parque Industrial de Pernambuco 

 

O parque industrial sucro-alcooleiro de Pernambuco tem um perfil muito diferente 

do de São Paulo (Tabela 4.2). Desde logo, chama à atenção o número de unidades em 

operação (quase cinco vezes menor que o de São Paulo) e o volume potencial médio de 

esmagamento de cana (mais de dez vezes menor). 

 

Grupo 
Número 

de 
Unidades 

Capacidade de 
Esmagamento 

Médio 
(Em 1000 t) 

Capacidade de 
Esmagamento 

Máximo 
(Em 1000 t) 

Capacidade de 
Esmagamento 

Mínimo 
(Em 1000 t) 

Participação  
no Total 

Esmagado 
(%) 

Grandes 7 1.102,5 1.504,0 950,0 53,1 

Médias 12 579,8 775,9 436,1 38,2 

Pequenas 8 180,1 382,42 460,0 8,7 

Total 27 620,8 1.504,0 460,0 100,0 

Fonte: Sindaçucar (2005) 

Tabela  4.2   Perfil das Unidades Industriais de Pernambuco, na Safra 2004/05 

 

Na safra 2004/05, a capacidade média de esmagamento de cana, em Pernambuco, 

ficou em mais de 620 mil toneladas, sendo que sete empresas, cujo esmagamento médio 

superou 1,1 milhão de toneladas por safra, concentraram 53,1% dessa capacidade; 12 

empresas de porte intermediário, com  média de esmagamento de quase 580 mil toneladas, 

representaram 38,2 % da capacidade total do Estado; e oito pequenas empresas, com 

esmagamento médio de 180 mil toneladas, corresponderam a 8,7% do volume total 

esmagado pelo parque pernambucano.  

A menor empresa do grupo das pequenas esmagou 46 mil toneladas e a maior do 

grupo das grandes, mais de 1,5 milhão de toneladas, correspondendo a um nível um pouco 

acima da média paulista. É possível deduzir, portanto, que: 
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a) a produção está concentrada nas empresas grandes, que respondem por 

mais de 53 % da capacidade estadual de esmagamento de cana; 

b) a média de esmagamento das empresas médias e pequenas é de quase  420 mil 

toneladas, indicando que a maioria das indústrias opera em escala quase 

50% abaixo daquela do grupo paulista das menores empresas. 

O perfil das empresas pernambucanas, relativamente à diferenciação dos produtos, 

abrange alguns tipos diferentes de açúcar (VHP – very high polarizated, refinado e cristal) 

e de álcool (produzido sob as formas de anidro e hidratado: carburante, neutro e refinado). 

Esse perfil permite atender a parte da extensa cadeia produtiva brasileira (descrita no 

Capítulo 2). 

A dimensão da desvantagem competitiva do setor sucro-alcooleiro de Pernambuco, 

no confronto com o de São Paulo, pode ser avaliada, quando se observa que: 

a) apenas sete empresas esmagam mais de um milhão de toneladas; 

b) não existem conglomerados de empresas, que aproveitem as economias de 

escopo e de escala, em todas as operações; 

c) somente cinco usinas se associaram, para operar um terminal de tancagem e  

comercialização de álcool, o que não configura, ainda, uma aliança 

operacional ampla, como a Crystalsev, em São Paulo; 

d) apenas cinco unidades industriais dispõem de refinarias ativas (Gráfico 

4.1); 

e) o tipo de açúcar de maior valor agregado, como o refinado, corresponde a 

pouco mais de 30% da produção total de açúcar (Gráfico 4.2). 

No caso de Pernambuco, o que se percebeu, nas entrevistas e nos dados 

coletados, é que a ênfase recai, exclusivamente, na redução dos custos de produção. As 

inovações de produto, verificadas na indústria centro-sulista, estão ainda distantes da 

realidade pernambucana. O fato de só existirem cinco refinarias ativas, em todo o Estado, 

demonstra que as estratégias de ação, quanto à produção de açúcar com maior valor 

agregado, são muito limitadas. 
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Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 4.1  Número Total de Unidades Industriais e Numero de Refinarias Anexas em 
Pernambuco, nas Safras 1999/00 a 2004/05. 
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Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 4.2  Evolução da Participação Percentual da Produção dos Tipos de Açúcar, nas 
Safras 1999/00 a 2004/05 
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Observando-se o perfil da produção de açúcar por tipos (Gráfico 4.2) e a 

participação das exportações na produção (Gráfico 4.3), pode-se compreender com 

maiores detalhes a re-configuração, que se vem processando no parque sucro-alcooleiro 

pernambucano, com base nas transformações decorrentes de uma nova estratégia de ação, 

de um novo padrão tecnológico. Constata-se, então, que: 

a) na safra 2004/05, quase 31% do açúcar produzido foram do tipo 

refinado, que é de valor agregado maior, face ao cristal, o que representou 

um crescimento de 72%,  em relação ao volume obtido em 1999/2000; 

b) na safra 2004/05, o segmento passou a produzir o açúcar tipo VHP – very 

high polarizated, com características semelhantes ao demerara, mas 

contendo maior teor de pureza (maior polarização) e merecendo, por isso,  

maior aceitação no mercado internacional; 

c) na safra 2004/05, a produção conjunta de açúcar VHP e demerara 

representou 36,2% do total, enquanto, em 1999/2000, só a de demerara 

representou  54,8% do total; 

d) as parcelas da  produção de açúcar voltadas para a exportação e para o 

mercado interno apresentam patamares equivalentes. Na safra 1996/97, 

47% do açúcar produzido foram direcionados ao mercado externo; em 

2001/02, 51,2% foram exportados. Esse equilíbrio só foi quebrado na safra 

2000/01, quando apenas 30,58% do açúcar produzido em Pernambuco foram 

exportados. 

Entretanto, essa re-configuração foi puxada pela crescente concentração da 

produção em sete unidades industriais de grande porte, ao longo das últimas seis safras 

(Gráficos 4.4 e 4.5). 

A participação percentual desse grupo de sete grandes usinas, no total da produção 

do Estado, evoluiu de 38,52%, na safra 1999/00, para 52,60%, em 2004/05. A observação 

desses dados, combinados com informações obtidas em entrevistas com técnicos e 

empresários do setor, além de especialistas, permite levantar as seguintes suposições: 
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Fonte: Alcopar (2004) 

Gráfico 4.3  Evolução da Participação Percentual das Exportações de Açúcar em 
Pernambuco, nas  Safras 1996/97 a 2001/02. 
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Fonte: Sindaçucar (2004) 

Gráfico 4.4  Evolução do Número de Unidades Industriais por Grupo de Análise, nas 
Safras 1999/00 a 2004/05 
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a) a inovação tecnológica, tanto de processo, como de produto, embora em 

ritmo mais lento de que no Centro-Sul, vem ocorrendo em Pernambuco, 

principalmente nas últimas seis safras; 

b) essa evolução tem-se concentrado nas empresas que produzem em 

maior volume, o que concorre para confirmar a teoria (apresentada no 

Capítulo 1) de que a ocorrência de vantagens competitivas incide nas 

empresas  de maior escala de produção; 

c) interrompeu-se, entre as safras de 2003/04 e 2004/05, a tendência de 

diminuição do parque sucro-alcooleiro do Estado, em função da nova 

realidade de mercado. 
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Fonte: Sindaçucar (2004) 

Gráfico 4.5  Evolução da Moagem em Pernambuco, por Grupo de Análise, nas Safras 
1999/00 a 2004/05 
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Por último, destaque-se que, muito embora as usinas em Pernambuco tenham moído 

um volume menor de cana, na safra 2004/05, do que na anterior, os volumes de açúcar e 

álcool produzidos foram maiores (Capítulo 2). Isso demonstra que houve aumento na 

produtividade industrial média (conforme será visto no Capítulo 5). 

O aumento de produtividade no campo e na indústria tende a ser a única saída viável 

para a sustentação do setor, dado que as perspectivas de ampliação das áreas plantadas são 

muito limitadas. Aumentos de produtividade, porém, têm uma relação direta com a adoção 

de novas tecnologias e, conseqüentemente, com a realização de investimentos. As 

informações obtidas, seja pela leitura dos indicadores de performance, seja pelas pesquisas 

realizadas, induzem à conclusão de que nem todas as empresas puderam recorrer à 

modernização.  

Na impossibilidade de analisar a situação de cada uma das empresas sucro-

alcooleiras do Estado, abordar-se-ão, a seguir, aspectos relativos a duas usinas, que se 

encaixam no perfil de grande e média unidade industrial. 

 

4.2.3  O Perfil das Usinas Trapiche e Laranjeiras 

 

Em visitas técnicas a duas unidades industriais sucro-alcooleiras do Estado de 

Pernambuco – Usina Trapiche e Usina Laranjeiras – identificou-se que o padrão de 

automação adotado em ambas era do tipo modular. Elas apresentaram diferenças de estágio, 

quanto ao grau de automação e ao nível de integração, bem como de porte estrutural. A 

primeira, de maior porte, registrava nível de integração mais amplo do que a segunda.   

Todavia, tanto os responsáveis pela administração de Trapiche, quanto os de Laranjeiras 

ressaltaram que as dificuldades de prosseguir no processo de automação plena decorreram 

do alto custo de incorporação de tecnologia. Mesmo assim, as duas empresas buscaram a 

“automação” possível, do que resultaram os ganhos refletidos nos indicadores de 

produtividade e no melhor aproveitamento do tempo de operação (conforme será detalhado 

no Capítulo 5). 
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4.2.3.1 A Usina Trapiche 

 

A Usina Trapiche, localizada na Zona da Mata Sul de Pernambuco, integra o Grupo 

das grandes usinas do Estado e é uma unidade industrial, que opera com razoável grau de 

estabilidade.  O crescimento total da moagem, nas últimas seis safras, não ultrapassou  

10%. Essa estabilidade permitiu que a empresa investisse mais em tecnologia de processo e 

de produto, a partir da adoção de uma estratégia baseada na diferenciação, no que se refere 

a mercados novos, sem se descuidar, porém, da gestão de custos.  

Um fato importante a destacar é que a Trapiche se vem diferenciando, porque 

produz majoritariamente açúcar refinado. Limita-se a produzir açúcar demerara, para 

atender à quota americana6.  Essa estratégia possibilitou a conquista de novos mercados, 

com maior capacidade de remuneração do produto e sem concorrência mais direta, por 

parte de outras empresas estaduais. A Usina dispõe de uma destilaria anexa. 

No que se refere à tecnologia, destaque-se a implantação de sistemas automatizados, 

que integraram alguns módulos do processo de produção. Os efeitos ocorreram de imediato, 

com redução de perdas, ao longo do processo, devido ao melhor aproveitamento de 

matérias-primas e insumos básicos, usados na transformação industrial. A automação da 

caldeira permitiu um controle maior do gasto de energia, bem como melhor uso do vapor, 

no processo industrial.  

As manutenções preventivas limitam as interrupções da produção, quase  

exclusivamente, às ocasiões em que há falta de matéria-prima. No mais das vezes, essas 

paradas coincidem com a ocorrência de chuvas.  

Melhorias no ensacamento foram implementadas, facultando a conquista de novos 

clientes, fora do mercado cativo. Esses novos clientes são formados por grandes empresas, 

a exemplo da Coca-cola, cujos níveis de exigência, tanto da qualidade do produto, como da 

credibilidade nos prazos de entrega, além da necessidade de apresentar flexibilidade nos 

volumes do produto entregue, fizeram a Trapiche incorporar novas práticas de gestão, para 

atender a esse rigoroso mercado.  
                                                 
6 Já se registrou, no Capítulo 2, que a quota americana remunera a tonelada de açúcar a um preço três vezes 

maior do que o do mercado internacional livre. 
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Observando-se tais aspectos e considerando-se a boa performance demonstrada 

pelos indicadores de desempenho (Capítulo 5), bem como as opiniões emitidas nas diversas 

entrevistas realizadas, chega-se à constatação de que a Trapiche é uma usina que se ajustou 

aos novos tempos e adotou uma estratégia, que a diferenciasse de boa parte das congêneres. 

Está na vanguarda tecnológica do Estado, embora ainda distante do padrão de muitas 

empresas de São Paulo. 

 

4.2.3.2 A Usina Laranjeiras 

 

A Usina Laranjeiras, localizada na Zona da Mata Norte do Estado de Pernambuco, 

integra o grupo das usinas médias e vem-se recuperando dos efeitos da seca do final da 

década de 1990 e realizando investimentos na ampliação da área plantada e da capacidade 

de esmagamento: aumentou a moagem, no período compreendido pelas últimas seis safras, 

em mais de 200%. Não priorizou, por falta de condições financeiras, os investimentos em 

tecnologia de processo, restringindo-se a automatizar o módulo de cristalização e refinação 

do açúcar.  

Os mercados da Laranjeiras continuaram a ser, prioritariamente, os cativos, 

formados pelo mercado externo e por atacadistas nacionais. Os responsáveis prevêem um 

plano de expansão da geração de energia, tanto para tornar a empresa auto-suficiente, 

quanto para vender o excedente de energia. Pretendem também adquirir uma destilaria, 

porquanto é a única usina, no Estado, que não dispõe de uma destilaria anexa. 

Em sua maioria, as paradas, no processo de produção, também são conseqüência de 

interrupções no fornecimento de cana. O sistema de transporte, ao contrário do de Trapiche, 

é considerado pelos proprietários como um grande entrave, responsável por grande parte 

das interrupções.  

A Mata Norte é uma região de baixas precipitações pluviométricas7, entre 1.000 e 

1.700 mm/anuais, enquanto, na Mata Sul, os totais anuais de chuva atingem até 2.000 mm. 

Por sua localização, a Laranjeiras está sujeita a secas periódicas. Algumas usinas da mesma 

                                                 
7 Fonte: Sudene (1997). 
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região buscaram na irrigação uma forma de limitar os efeitos das épocas de pouca chuva. A 

Laranjeiras, porém, não implantou sistema de irrigação. O crescimento recente deveu-se ao 

fato de não ter havido seca, ao longo das últimas seis safras. Por esses condicionantes, a 

usina está mais sujeita a variações no seu fluxo produtivo, do que a Trapiche. Em 

conseqüência, o fluxo de caixa é comprometido e a capacidade de investimento 

prejudicada.  

A busca por novos mercados, a exemplo do que fez a Trapiche, por meio de uma 

estratégia de diferenciação, também ficou prejudicada, dada a necessidade de financiar a 

produção, na safra, com parte da receita da própria safra. Só os mercados cativos, 

geralmente administrados por grandes tradings, e voltados para exportação, financiam 

antecipadamente parte da produção. Em razão desses vínculos, a Usina concentra sua 

produção, para atender a tais mercados, que oferecem menor remuneração pelo produto. 

São esses os principais aspectos, que, segundo os responsáveis pela Laranjeiras,  

limitaram as inversões em tecnologias de automação, como também na adoção de 

estratégias diferenciadas de produção. A conclusão dessa análise é que a Laranjeiras se 

encontra em um estágio intermediário, no que se refere à questão de estratégia de mercado 

e à questão tecnológica, ocupando um patamar inferior ao da Trapiche. 

 

4.3  CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 

No presente Capítulo, analisou-se a tecnologia e o porte estrutural de uma empresa, 

como dimensões essenciais para o seu sucesso competitivo. Mostrou-se que, com as 

oportunidades criadas pelo advento do Proalcool, somadas às vantagens decorrentes de 

fatores inerentes ao processo de competição, foi implantado, no Centro-Sul, todo um 

complexo aparato de pesquisa, que permitiu a ocorrência das transformações tecnológicas 

fundamentais para o sucesso competitivo das empresas e da própria região. 

Adicionalmente, demonstrou-se, como a existência de um parque industrial sucro-

alcooleiro com empresas de grande porte é importante para suportar a incorporação de 

tecnologias, criando uma indústria mais eficiente e com perfil de produção mais 

diversificado.  
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Mostrou-se, por outro lado, que os perfis do setor sucro-alcooleiro, em São Paulo e 

Pernambuco, são muito diferentes, como resultado das diferenças existentes entre as 

dimensões tecnológica e estrutural. Esses fatores mostraram-se de fundamental 

importância, para demarcar as desvantagens competitivas do segmento sucro-alcooleiro 

pernambucano, face ao do Centro-Sul e, em especial, de São Paulo. 

Por fim, confrontaram-se os perfis de duas unidades industriais de Pernambuco, de 

modo a ilustrar, como as dimensões tecnológica e estrutural podem afetar a competitividade 

entre empresas. 
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5   ANALISANDO A DESVANTAGEM COMPETITIVA 

 

O objetivo deste Capítulo é estudar o comportamento da indústria sucro-alcooleira 

de Pernambuco, tomando como referencial as unidades industriais em operação no Estado. 

Buscou-se também cotejar o desempenho de unidades industriais selecionadas, para aferir a 

dimensão da vantagem competitiva inerente a cada um dos Grupos de empresa 

(Capítulo 4).  Para tanto, foram considerados três dos mais importantes indicadores da 

indústria sucro-alcooleira: .  

a)  rendimento industrial: refere-se à produtividade industrial;  

b)   capacidade de moagem: corresponde à  taxa de processamento horário de 

cana-de-açúcar; 

 c)   tempo de operação: equivale à taxa de utilização temporal das instalações. 

A análise foi feita em relação a unidades industriais ativas de Pernambuco, que 

disponibilizaram informações1 de desempenho ao Sindaçucar, ao longo das últimas seis 

safras. Subdividiu-se a apreciação em duas etapas. A primeira abordou a evolução dos três 

referidos indicadores de desempenho, compreendendo a média geral de cada um deles para 

o conjunto das unidades industriais. Essa análise global foi realizada para cada uma das 

safras e teve por finalidade avaliar o quadro evolutivo do setor sucro-alcooleiro 

pernambucano.  

Na segunda etapa, procedeu-se à classificação das unidades industriais, por Grupos 

de análise, considerando-se a performance média de cada um dos três indicadores, 

relativamente a todo o período das seis safras a cada uma das unidades industriais. Em 

seguida, realizou-se a mesma operação para cada um dos Grupos formados. Essa 

classificação permitiu visualizarem-se, com maior clareza, as distinções existentes quanto à 

performance das várias unidades industriais de Pernambuco e, conseqüentemente, indicar-

se o nível de competitividade interfirmas. 

 
                                                 
1 Algumas poucas unidades, não filiadas ao Sindaçucar, não forneceram informações sobre os indicadores, 

mas todas, sem exceção, forneceram informação sobre a moagem e a produção de açúcar e álcool. 
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5.1  METODOLOGIA E INDICADORES SELECIONADOS 

 

5.1.1 Metodologia da Análise Global 
 
 

Para efeito da análise global, foram consideradas as informações das safras 

1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04 e 2004/05 e tabulados os dados referentes 

às unidades industriais efetivamente em operação, nesse período. Analisou-se a evolução 

do comportamento dos três já referidos indicadores (rendimento industrial, capacidade de 

moagem e tempo aproveitado), calculando-se, para cada um deles, em cada safra, a média, 

o desvio-padrão e o coeficiente de variação sobre essa média, com o objetivo de 

acompanhar a performance global, ao longo do período considerado.  

Foram também realizados testes de sensibilidade do rendimento industrial, 

considerado variável dependente, em relação aos outros dois indicadores (capacidade de 

moagem e tempo de aproveitamento), tomados como variáveis independentes. Esses testes 

revelaram tanto o grau de correlação2, quanto a elasticidade3 entre as referidas variáveis. 

 

5.1.2 Metodologia da Análise por Grupos 

 

Buscando-se uma análise mais abrangente das diferenças existentes entre as 

empresas pernambucanas, procedeu-se à classificação dessas empresas em quatro Grupos. 

Para a formação desses Grupos, calcularam-se, para todo o período, as médias dos três 

indicadores de desempenho, relativamente a cada uma das 19 unidades industriais 

selecionadas e também ao conjunto das empresas. Em seguida, as médias de cada empresa 

foram comparadas à média global do setor, para efeito de classificação. Ressalte-se que 

                                                 
2 De acordo com Spiegel (1972), a  correlação é o grau de relação entre as variáveis, consideradas em uma 

equação linear ou de outra ordem. Quando estão em jogo somente duas variáveis, a correlação é 
denominada simples; quando se trata de mais de duas variáveis, a correlação é múltipla. 

3 De acordo com Koutsoyiannis (1979), a elasticidade-preço da demanda é a medida da resposta da demanda 
por um bem a variações no preço dele. No presente caso, adaptou-se o conceito para obter a “sensibilidade” 
do rendimento industrial, em relação à capacidade de moagem e ao tempo de operação. 
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foram selecionadas apenas as empresas que tivessem efetivamente operado e oferecido 

informações ao Sindaçucar, no período compreendido pelas safras de 1990/2000 a 2004/05. 

 

5.1.3 Indicadores de Desempenho 

 

Considerando-se as limitações de informação e as dificuldades de acesso a dados 

mais pormenorizados, empregaram-se os seguintes indicadores: (i) rendimento industrial, 

medido em quilogramas de açúcar por tonelada (kg/t) de cana moída; (ii) capacidade 

horária efetiva de moagem, calculada em toneladas de cana por hora (t/h) de operação; e 

(iii) tempo efetivo de operação, avaliado como tempo efetivamente aproveitado (%) em 

relação às horas totais de operação.  

Fernandes (2003, p.137) define rendimento industrial como: 

“... a quantidade de produtos que foram obtidos por unidade 
(toneladas) da matéria-prima (cana) processada...”. Assim, 
rendimento de açúcar por tonelada de cana deveria ser 
denominado “rendimento agroindustrial”. E o rendimento de 
álcool em “rendimento agroindustrial do álcool”, uma vez 
que dependem da qualidade da matéria-prima e da eficiência 
industrial...”. 

No caso de Pernambuco, as usinas esmagam cana para a produção de açúcar, tendo 

o mel como subproduto. Esse mel é que é utilizado no processo de destilação para a 

obtenção do álcool, nas destilarias anexas. Já as destilarias processam a cana para obtenção 

de álcool. 

O segundo indicador, capacidade de moagem, faz uma radiografia do porte da 

empresa e da sua capacidade de reduzir custos, mediante ganhos de escala. Payne (1989, 

p.45) reforça a importância da capacidade horária de moagem, ressaltando a eficiência na 

extração de caldo com alto teor de sacarose: 

“... a capacidade do tandem é determinada pela capacidade 
dos rolos de receber a cana e transportá-la pelo atrito entre 
os rolos (...) a seção de moagem é projetada para uma 
capacidade nominal de recuperação de caldo. A moenda deve 
aceitar a quantidade de cana desejada por unidade de tempo 
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e expelir a porcentagem esperada de caldo. Os resultados 
reais obtidos dependem de como a moenda é regulada, 
operada e mantida (...) Bom preparo significa liberação de 
alta porcentagem de caldo da estrutura celular da cana, sem 
a redução da fibra que comprometa a alimentação do terno 
da moenda... a operação eficiente exige controle estrito das 
variáveis operacionais, das quais as principais são: peso da 
fibra por hora, velocidade, carga hidráulica e manutenção”.  
 

O aumento da capacidade de moagem pode não levar a um aumento significativo do 

rendimento industrial, conforme se discutirá adiante, mas requer a adoção de controles mais 

rígidos e, principalmente, integração com as operações realizadas no campo, como seleção 

da matéria-prima adequada, tempo de corte e transporte.  

O terceiro indicador, tempo efetivo de operação, indica a eficiência do sistema 

produtivo em otimizar os usos de seus recursos disponíveis. As interrupções nas operações 

decorrem de três fatores principais: (i) falta de cana para processamento; (ii) falhas 

elétricas e (iii) falhas mecânicas. Tanto maior será a eficiência, quanto maior for o tempo 

de operação da unidade industrial, em período de safra. As empresas com maior capacidade 

de intervir para a superação das possíveis paralisações são as que se mostram efetivamente 

mais eficientes. Correa e Gianesi (1996, p.335) aludem ao fato de que: 

“... eventos incertos vão sempre ocorrer em sistemas 
complexos como são os sistemas de produção. Como é difícil 
antecipar onde, no sistema, os eventos vão ocorrer, é 
necessário que o sistema esteja protegido em seus pontos 
frágeis ou críticos. Além disso, a produção de um item pode 
envolver várias operações de processamento e transporte de 
materiais... essas incertezas devem-se à falta de consistência 
do operador, limites na capacidade do equipamento, quebras 
do equipamento etc. É impossível para os sistemas de 
produção eliminar a componente aleatória dos tempos de 
execução”.  
 

Será, portanto, mais eficiente a empresa que reduzir ao máximo as incertezas, que 

atrasam a execução das operações e aumentam o tempo “ocioso” do processo. Quando da 

ocorrência de paralisações, a empresa pode ter comprometimentos nos cinco objetivos de 

desempenho da manufatura (Capítulo 1), limitando a eficiência da sua operação e, 

conseqüentemente, reduzindo a sua competitividade.  
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A análise do comportamento dos indicadores propostos permitiu, tanto em nível 

global, quanto em nível dos Grupos de empresa, avaliar-se a performance média do setor e 

a posição de cada Grupo, relativamente à média. O distanciamento de uma empresa ou de 

um Grupo, em relação à média, pode significar uma posição competitiva vantajosa (caso o 

afastamento esteja acima da média) ou desvantajosa (caso o afastamento esteja abaixo da 

média). A análise dos Grupos também facultou avaliar-se a influência da tecnologia e do 

porte estrutural na vantagem competitiva. 

  

5.2 ANÁLISE GLOBAL 

 

5.2.1 Análise dos Indicadores 

 

O comportamento dos indicadores adotados no presente trabalho está registrado 

no Apêndice, onde as Tabelas apresentam as médias, os devios-padrão e os coeficientes de 

variação, calculados para as seis safras. 

A observação dos dados referentes ao rendimento industrial, em quilogramas de  

açúcar4 por tonelada de cana esmagada (kg/t), mostra pequena oscilação, ao longo do 

período observado (Gráfico 5.1). A medida do rendimento, que era de 89,46 kg/t, na safra 

1990/2000, alcançou 104,58 kg/t, na safra 2004/05. O crescimento total, no período 

considerado, ficou em 16,9%. A média do período (1999/2000 a 2004/05) alcançou 94,34 

kg/t, com o coeficiente de variação em torno dela situado em 0,06. 

Vale ressaltar que o coeficiente de variação evoluiu de 0,10, na safra 1999/2000, 

para 0,12, na safra 2004/05. Essa maior dispersão em torno da média mostra que, ao longo 

dos anos, aumentou a desigualdade no padrão de eficiência das empresas, quanto ao 

rendimento industrial. A diferença entre as empresas “mais eficientes” (isto é, com 

indicadores de rendimento industrial mais altos) e as “menos eficientes” (ou de mais baixos 

índices) decorre certamente do uso continuado de tecnologias, que se reflete nas melhorias  

implantadas, tanto na fábrica, como no campo. Com efeito, o rendimento industrial sofre 
                                                 
4 O cálculo do rendimento inclui a equivalência para o álcool. 
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grande influência do ambiente externo à unidade fabril, posto que muito depende da 

qualidade da cana. Assim, as empresas que realizaram investimentos em tecnologias 

ligadas à melhoria do padrão de produção no campo tiveram maior incremento no 

rendimento industrial. 

Os outros dois indicadores, da operação fabril também podem ajudar a explicar as 

diferenças interfirmas. A evolução da capacidade instalada, por exemplo, reflete as 

condições favoráveis de ampliação da produção, propiciadas pela fase de recuperação em 

curso, desde a safra 1999/2000, quando teve início. Essa fase caracterizou-se pelo 

fechamento de várias unidades industriais e, conseqüentemente, pela redução da capacidade 

instalada do parque. 

O aumento da capacidade média de moagem para o setor, em todo o período, foi 

pouco significativo (Gráfico 5.1): da ordem de 3,35%. Verificou-se tendência de alta, 

principalmente  entre 2002/03 e 2004/05, período em que o indicador médio setorial subiu 

de 192,13 t/h para 228,19 t/h, representando crescimento da ordem de 18,7%. Como só verá 

adiante, esse crescimento concentrou-se nas unidades de grande porte, sobretudo. A média 

global da capacidade de moagem, em todo o período analisado, alcançou 208,820 t/h, com 

coeficiente de variação de 0,09 em torno dessa média global. 

Ao mesmo tempo, o desvio-padrão sobre a média da capacidade de moagem foi 

significativo (ver Apêndice), conquanto apresentando tendência de queda.  A existência da 

estratificação do segmento estadual em classes distintas, onde a escala de produção varia 

significativamente, reflete a dispersão sobre a média da capacidade de moagem. É 

importante destacar que, em geral, a empresa que opera em maior escala pode (de acordo 

com o exposto no Capítulo 1) apresentar nítida posição de vantagem competitiva. 

A análise da dispersão mostra que a diferenciação, embora bastante acentuada na 

safra 2003/04, quando o coeficiente de variação atingiu 0,53, diminuiu, na safra 2004/05, 

para 0,38. Entretanto, mesmo considerando-se a variação observada ao longo das últimas 

seis safras, não se pode ainda afirmar que essa queda revela uma tendência de diminuição 

das desigualdades do parque industrial sucro-alcooleiro pernambucano, no que se refere à 

capacidade de moagem. De fato, 32 unidades industriais, encontravam-se em operação, na 

safra 1999/2000, ao passo que, na safra 2003/04, o número havia caído para 27, 
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permanecendo no mesmo patamar, na safra 2004/05. O que, em princípio, poderia 

contribuir para inverter a tendência de concentração seria o fato de as unidades de fraco 

desempenho terem encerrado suas operações, ao longo das últimas safras. Mas, como se 

constatará, na análise dos Grupos, ainda persistem operando unidades com fraco 

desempenho. 

O indicador mais relevante para a presente análise é o tempo de operação5. Ele 

guarda uma forte relação com a estrutura de custos da empresa industrial. No setor sucro-

alcooleiro de Pernambuco (conforme se registrou no Capítulo1), a ênfase é dada à adoção 

de um posicionamento estratégico, focando uma posição de mais baixo custo. Assim, em 

tese, quanto maior o tempo de operação, tanto, menor seria o custo unitário de produção da 

empresa. 

O que se depreende da análise dos dados é que o tempo médio de operação do 

conjunto das unidades industriais apresentou variação pouco significativa (11%), entre as 

safras 1999/2000 e 2004/05 (Gráfico 5.1). O pico foi atingido na safra 2002/03: média de 

72,5% de horas efetivamente operadas. A dispersão registrada pelas várias empresas, em 

relação à média, também não se alterou significativamente, ocorrendo o inverso quando 

analisada a situação de cada uma delas. O maior coeficiente de variação foi registrado na 

safra 1999/2000 (0,30); o menor, na safra seguinte (0,22). Ao longo das outras quatro 

safras, a dispersão apresentou variação muito tênue. O coeficiente de variação sobre a 

média do tempo de operação por safra alcançou 0,28.  A média global de todas as safras 

ficou em 67,5%.  

Depreende-se, portanto, da análise ser ainda grande as dispersões, denotando que 

parte das empresas deve operar com base em técnicas obsoletas de gestão. De outra parte, 

as unidades industriais que apresentaram melhor performance, quanto ao tempo de 

operação, devem ter investido recursos no aperfeiçoamento de processos, entre os quais: 

                                                 
5 A avaliação dos indicadores de uma das indústrias analisadas revela que, na safra 2003/04, foram 

trabalhadas 2.647 horas, representando um aproveitamento de 84,19%, bem acima da média do setor, no 
período sob análise. As principais causas de interrupção de operação foram: falta de cana para moagem, 
problemas mecânicos, problemas elétricos e limpeza e retoques. A boa manutenção da entressafra tem um 
papel fundamental, na operação da safra. A falta de cana pode refletir, tanto fatores climáticos, como falta 
de controle da cadeia de suprimentos.  
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(i) a programação na logística de distribuição e transporte de cana; e (ii) a implantação de 

sistemas de manutenção mais eficientes.  

Essas melhorias, quando complementadas por investimentos em novas tecnologias, 

a exemplo da automação, protegem o sistema, em seus pontos frágeis ou críticos. As 

empresas que melhor desenvolveram operações de processamento e transporte de materiais, 

fundamentais para o setor sucro-alcooleiro, podem ter conseguido reduzir as interrupções. 

Aquelas que investiram em tecnologia para superação de limites na capacidade do 

equipamento e de quebras do equipamento também podem ter conseguido aumentar o 

tempo de operação, tornando-a  mais eficiente e a empresa, mais competitiva.  
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Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 5.1   Análise Comparativa das Médias dos Indicadores de Desempenho das Unidades 
Sucro-alcooleiras de Pernambuco, nas Safras 1999/2000 a 2004/05. 

 

 90



Capítulo 5 -  Analisando a Desvantagem Competitiva 

O Gráfico 5.1 apresenta uma análise comparativa das médias dos três indicadores, 

em cada uma das seis safras. A variação observada nos três indicadores considerados, ao 

longo do período, mostra que o sistema vem operando com instabilidade. As entrevistas, 

realizadas com os responsáveis pelas empresas, constataram, em boa parte deles, 

indisfarçável desinteresse em implantar sistemas de controle de processos, comprometendo, 

em conseqüência, a eficiência operacional. 

 Ao avaliar-se cada indicador, isoladamente, oferece-se apenas uma visão parcial do 

desempenho médio da indústria sucro-alcooleira pernambucana. Para melhor averiguar a 

influência da operação industrial e seus impactos no aumento da produtividade, procedeu-

se à análise da correlação desses mesmos indicadores, de modo a avaliar-se a sensibilidade 

do rendimento industrial, em relação à capacidade de esmagamento a ao tempo de 

operação. 

 

5.2.2  Análise de Sensibilidade 

 
 Os Gráficos 5.2 e 5.3 mostram os resultados encontrados para o período de 

observação de seis safras (de 1999/2000 a 2004/05), relativamente à sensibilidade, em duas 

situações: 

a) quando o rendimento industrial  e a capacidade de esmagamento se 

relacionam (Gráfico 5.2); e  

b) quando o rendimento e o tempo de operação se correlacionam (Gráfico 

5.3).  

Para tanto, foram efetuados testes, que obtiveram, como resultado, os coeficientes da 

inclinação da reta, de correlação entre as variáveis e de elasticidade, nas duas situações 

aludidas. 

Nos dois tipos de teste, considerou-se o rendimento industrial como a variável 

dependente. Essa escolha decorreu do fato de esse indicador refletir, de forma mais ampla, 

o nível de eficiência medido no produto final. O setor sucro-alcooleiro de Pernambuco, por 

exemplo, utiliza-o como referência, por ele oferecer maior visibilidade externa quanto ao 

padrão competitivo das empresas. Tanto a capacidade de moagem, como o tempo de 
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operação foram tomados como variáveis independentes. Assim sendo, testou-se a 

sensibilidade do rendimento industrial em relação a esses dois outros indicadores. Fizeram-

se os testes em termos parciais e  globais. 
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Fonte: Sindaçucar (2005) 
Gráfico 5.2  Análise de Sensibilidade entre o  Rendimento Industrial e a Capacidade de 

Moagem em Pernambuco, nas Safras 1999/2000 a 2004/05 
 

De acordo com os testes, a sensibilidade do rendimento, em relação à capacidade de 

moagem, é pequena. Entretanto, observou-se crescimento da dependência entre os dois 

indicadores, ao longo das safras 1999/2000 e 2003/04. A correlação entre as variáveis 

revelou-se crescente, atingindo o pico de 0,81, na safra 2002/03, e declinando para 0,52, na 

safra 2004/05. As altas taxas de correlação podem refletir as dificuldades enfrentadas por 

parte das empresas para investir na reposição de componentes de equipamentos desgastados 

ou mesmo na aquisição de equipamentos que propiciem um aumento na capacidade horária 

de moagem.  

A análise do coeficiente de elasticidade também pode ajudar a compreender melhor 

a sensibilidade do rendimento, em relação à capacidade de moagem: na safra 1999/2000, a 

elasticidade (medida que expressa a variação relativa do rendimento, em função da variação 

relativa da capacidade de moagem) alcançou 0,12 (quer dizer: uma variação de 1% na 

capacidade de moagem média global poderia levar a um incremento de 0,12% no 
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rendimento industrial); na safra 2001/02, a elasticidade atingiu 0,14; na safra 2004/05, ficou 

em apenas 0,03. 

Realizaram-se, também, testes de inclinação, correlação e elasticidade entre o 

rendimento industrial e o tempo de operação (Gráfico 5.3). Os dados mostram que, na safra 

1999/2000, houve alta correlação entre tais indicadores (da ordem de 0,81). Na safra 

2004/05, a elasticidade apresentou um valor 36% mais baixo (0,52). Confrontadas as duas 

safras, em função do teste de elasticidade, tem-se que, em 1999/2000, para cada 1% de 

incremento no tempo de operação, haveria um aumento de 0,54% no rendimento industrial 

médio, ao passo que, em 2003/04, para o mesmo incremento de 1% no tempo de operação, 

a variação no rendimento seria da ordem de 0,17%. Na última safra (2004/05), o coeficiente 

de elasticidade cresceu muito pouco, em relação à anterior, chegando a 0,20.  

A análise dos indicadores de elasticidade pode sugerir que a variável tempo de 

operação tende a reduzir sua influência sobre a variável rendimento industrial, à medida em 

que se introduzem melhorias e cresce o aproveitamento do tempo. Esse melhor 

aproveitamento resulta de uma programação melhor da colheita, para evitar 

desabastecimento de matéria-prima, tanto quanto do melhoramento da manutenção fabril, 

para reduzir paralisações na unidade industrial. Em ambos os casos, o uso de novas 

tecnologias, a exemplo da automação, pode contribuir para o aperfeiçoamento do 

desempenho.  

Na safra 2000/01, a dispersão, em torno do tempo médio de operação, foi a menor 

de todo o período observado, o que sugere haver, então, nesse quesito, menor desigualdade 

entre as empresas. Entretanto, no caso da safra 2004/05, um aspecto importante merece 

destaque, porquanto evidencia como esse tipo de desempenho está sujeito a influências 

externas à operação fabril: com um volume de precipitação pluviométrica bem abaixo da 

média6, aumentou significativamente a concentração de sacarose7 (açúcar) na cana, 

elevando os indicadores de rendimento industrial a um patamar muito acima da média das 

seis safras consideradas. Esse incremento “anormal” do rendimento refletiu-se na 

correlação e na elasticidade, que apresentaram elevação, na safra, atingindo, 

respectivamente, os índices de 0,56 e 0,20. Os indicadores de rendimento e tempo de 
                                                 
6 De acordo com dados meteorológicos fornecidos pelo ITEP – Instituto de Tecnologia de Pernambuco. 
7 Maior incidência de chuva aumenta a umidade da planta e reduz a quantidade de açúcar. 
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operação apresentaram, na safra 2004/05, o melhor desempenho médio de todo o período 

de seis safras. Tal aspecto, que não é freqüente8, decorre da influência do período de 

estiagem, na fase de colheita da cana, na safra em questão. 

Em síntese, fatores externos9 à operação fabril podem modificar o padrão de 

operação da agroindústria10, aumentando a aleatoriedade no processo produtivo, com 

reflexos nos indicadores de desempenho. 
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Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 5.3  Análise de Sensibilidade entre o  Rendimento Industrial e o Tempo de 
Operação das Unidades Sucro-alcooleiras em Pernambuco, nas Safras 
1999/2000 a 2004/05 

Uma forma de verificar-se a influência da aleatoriedade é observar-se a relação 

entre períodos chuvosos de safra e rendimento industrial. Para todos os períodos de safra11 

analisados, essa relação também foi avaliada. Verificou-se que, nas safras com maior 

incidência de chuvas, o rendimento industrial cai, devido à queda de concentração de 

sacarose na cana. Nas safras de menor precipitação, dá-se o inverso. Assim, mesmo com a 
                                                 
8 De acordo com boletins meteorológicos do ITEP. 
9 De acordo com Dias (1981, p..15): “... No processo de produção manufatureiro, o homem intervém 

diretamente na transformação dos insumos em produto, assumindo o papel criador que a natureza perfaz 
nos processos de produção agrícola...”. 

10 O termo “agroindústria” é cunhado aqui, fugindo ao padrão estabelecido, para ajudar a marcar as diferenças 
entre uma indústria tradicional e outra que depende diretamente da atividade agrícola, como é o caso da 
sucro-alcooleira. 

11 Foram contemplados os períodos de chuva correspondentes aos meses de setembro a março, tendo como 
fonte os dados do Setor de Meteorologia do ITEP. 
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adoção de práticas gerenciais, que levem a um aumento do aproveitamento do tempo de 

operação, as “safras chuvosas” fazem o rendimento industrial médio cair, porque diminui a 

concentração de sacarose na cana. Essa é, aliás, mais uma das vantagens da região Centro-

Sul, onde, nas épocas de safra, chove muito pouco. 

Uma outra análise procurou, ao longo das safras estudadas, avaliar o 

comportamento do rendimento industrial, correlacionado tanto à capacidade de moagem, 

quanto ao tempo de operação, simultaneamente. Os resultados, mostrados no Gráfico 5.4, 

induzem a ratificar-se a hipótese levantada de que variações no rendimento industrial são 

influenciadas por variações nesses dois outros indicadores. Os testes de correlação múltipla 

revelaram também que o tempo de operação é o indicador de maior influência no 

rendimento industrial, ao longo das seis safras observadas. 
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Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 5.4 Análise de Sensibilidade entre o Rendimento Industrial e a Capacidade de Moagem e 
o Tempo de Operação das Unidades Sucro-alcooleiras de Pernambuco, nas Safras 
1999/2000 a 2004/05.  

Na safra de 2001/02, registrou-se maior correlação (0,87), o que pode 

caracterizar que as duas variáveis independentes, em conjunto, exerceram maior influência 

no rendimento.  Em contrapartida, foi na safra 2004/05 que se encontrou o menor índice 

(0,72).  

A análise de sensibilidade mostra como possíveis alterações nas variáveis 

independentes (capacidade de moagem e tempo de operação) podem afetar o rendimento 
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industrial e, conseqüentemente, aumentá-lo ou diminuí-lo. Ao considerar-se, 

hipoteticamente, um aumento de 10% no tempo de operação, verificado na safra 2004/05, o 

impacto sobre o rendimento industrial seria, de acordo com a elasticidade calculada, da 

ordem de 2,8%. Assim, se o tempo de operação passasse de 71% de horas para 78,1%, o 

rendimento poderia ter crescido de 104,5 kg/t para 107,4 kg/t. 

Admitindo-se que, na safra 2004/05, todo o setor sucro-alcooleiro pernambucano 

fosse uma única empresa e que essa empresa só produzisse açúcar, como a moagem 

superou, então, os 16 milhões de toneladas, teriam sido produzidos, com um rendimento 

industrial de 104,5 kg/t, 1,67 milhão de toneladas de açúcar. Caso houvesse uma melhoria 

de 10%, no tempo de operação da suposta “Usina Pernambuco”, seriam produzidos 1,72 

milhão de toneladas, ou seja, 55.000 toneladas adicionais.  

Considere-se, ainda, que só se tenha produzido açúcar do tipo demerara, o mais 

barato, vendido, na safra 2004/05, a US$ 180,00 por tonelada. Nessas condições, a “Usina 

Pernambuco” teria auferido uma receita extra de quase US$ 10 milhões. Essa análise 

permite supor que muitas empresas ineficientes estejam, por uma gestão inadequada, 

auferindo receitas mais baixas e, por isso mesmo, perdendo a capacidade de investir e de 

competir. Daí encerrarem as operações. 

Esse é apenas um exemplo hipotético de como a melhoria de gestão, combinada 

com investimentos em novas tecnologias, poderia transformar o perfil do parque sucro-

alcooleiro pernambucano. É muito provável, entretanto, que testes de correlação com outras 

variáveis (não estudadas no presente trabalho) possam definir com maior clareza o 

desempenho global da empresa. Seria desejável, para efeito de demonstração, testar-se, por 

exemplo,  a correlação e a sensibilidade do tempo de aproveitamento, em relação aos custos 

globais de operação de cada empresa. Contudo, a falta de dados mais precisos, aliada à 

grande dificuldade de coleta desses dados junto ao setor, inviabilizou essa análise. Mesmo 

assim, avaliar o desempenho das empresas, classificadas em Grupos, pode contribuir para 

melhor evidenciar as diferenças de competitividade entre elas. 
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5.3 ANÁLISE DOS GRUPOS 

 

A análise de desempenho individual das empresas sucro-alcooleiras de 

Pernambuco, ao longo das seis safras consideradas, permitiu reuní-las em quatro Grupos 

diferentes, definidos a partir de uma pontuação atribuída a cada uma delas, de acordo com 

sua performance média. 

Foram analisadas 19 empresas, no período compreendido pelas safras de 

1999/2000 a 2004/05, verificando-se o desempenho médio individual e global de cada um 

dos três indicadores adotados, cujas médias globais de todo o período analisado foram de 

97,58 kg/t (rendimento industrial), 235,17 t/h (capacidade de moagem) e 71,18% de horas 

operadas (tempo de operação). Comparou-se o desempenho de cada uma das empresas com 

essas médias globais. As que registraram performance superior à media, nos três 

indicadores, formaram o Grupo 1. O Grupo 2 agregou as empresas que tiveram 

performance superior à média, em dois indicadores. O Grupo 3 incorporou as empresas 

cuja performance superou a média em apenas um indicador. Enfim, o Grupo 4 reuniu as 

empresas que não tiveram performance superior à média em nenhum dos indicadores. 

A Tabela 5.1 apresenta a formação dos quatro Grupos, de acordo com os critérios 

estabelecidos.  A análise indicou que: 

a) as empresas Olho d’Água, São José, Cucaú, Petribu, Santa Teresa, Trapiche 

e Pumaty obtiveram no período, índices médios superiores às médias globais 

dos três indicadores, formando o Grupo 1; 

b) as empresas Ipojuca e Laranjeiras tiveram médias superiores às globais de 

dois indicadores, formando o Grupo 2; 

c) as empresas Salgado e Cruangi obtiverem índices médios superiores à média 

global de um indicador, formando o Grupo 3; 

d) As empresas União, Vale Verde, Bom Jesus, Una, Interiorana, Catende, 

Nossa Senhora de Lourdes e Maravilhas não conseguiram apresentar 

performance acima das médias globais de nenhum indicador, formando o 

Grupo 4. 
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Unidade 
 

Tempo de 
Operação

Unidade 
 

Rendimento
 

Unidade 
 

 
Capacidade
 

  Grupo 1    
Olho d’Água 86,150 Pumaty 104,780 Olho d’Água 358,700 

São José 82,333 São José 104,540 São José 335,100 
Cucaú 79,450 Olho d’Água 102,803 Trapiche 327,300 
Petribu 79,333 Petribu 102,203 Petribu 322,600 

Santa Teresa 74,633 Santa Teresa 100,428 Pumaty 320,600 
Trapiche 74,433 Trapiche 99,910 Cucaú 301,700 
Pumaty 74,410 Cucaú 98,915 Santa Teresa 277,900 
Média 78,678 - 101,940 - 320,557 

  Grupo 2    
Ipojuca 79,967 Ipojuca 101,920 Ipojuca 184,300 

Laranjeiras 70,800 Laranjeiras 99,745 Laranjeiras 232,100 
Média 75,383 - 100,833 - 208,200 

  Grupo 3    
Salgado 74,133 Salgado 97,498 Salgado 177,100 
Cruangi  62,550 Cruangi 91,830 Cruangi 207,400 
Média 68,342  94,664  192,250 

  Grupo 4    
Bom Jesus 70,667 Bom Jesus 91,447 Bom Jesus 134,600 

Catende 55,783 Catende 93,683 Catende 191,600 
Interiorana 66,117 Interiorana 97,228 Interiorana 192,100 

N.Sra. de Lourdes 8,385 N. Sra. de Lourdes 63,022 N. Sra. de Lourdes 12,800 
Una 68,317 Una 87,598 Una 117,200 

União 72,983 União 94,643 União 197,300 
Vale Verde 71,050 Vale Verde 94,025 Vale Verde 151,100 
Maravilhas 38,067 Maravilhas 93,268 Maravilhas 204,300 

Média 59,672  90,810  161,614 
                                                                           Global 

Média Geral      67,49       94,44    208,30 

Fonte: Sindaçucar ( 2005) 

Tabela 5.1  Classificação das Unidades Industriais por Grupo, conforme o Desempenho 
Médio por Indicador,  no Período Analisado. 

 

Quando considerado apenas o indicador rendimento industrial, o exame revela que 

os Grupos 1 e 2 apresentaram performances médias muito semelhantes: respectivamente, 

101,94 kg/t e 100,83 kg/t. Já os Grupos 3 e 4 registraram médias de desempenho de 94,66 

kg/t e 90,81 kg/t, respectivamente. 
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Fonte: Sindaçucar (2005) 

Gráfico 5.5  Análise Comparativa  dos Indicadores de Desempenho Médio das Unidades 
Sucro-alcooleiras de Pernambuco, por Grupo, no Período Analisado 

A diferenciação persiste nos outros indicadores. Quando se avalia, por exemplo, a 

capacidade de moagem, a vantagem do Grupo 1 é nítida: sua performance média chegou a 

320,56 t/h, enquanto os Grupos 2, 3 e 4 alcançaram, respectivamente, médias de 

desempenho de 208,20 t/h, 192,25 t/h e 161,61 t/h. 

O tempo de operação também ressalta os Grupos 1 e 2, que tiveram  médias de 

desempenho, respectivamente, de 78,68% e 75,38% de horas, no período. Já os Grupos 3 e 

4 apresentaram performances de 68,34%  e 59,67% de horas efetivamente trabalhadas.  

Essa análise põe em destaque as causas básicas das diferenças existentes entre as 

empresas pernambucanas12. Já se registrou (no Capítulo 1) que a adoção de um 

posicionamento estratégico pode levar a uma situação de vantagem competitiva, mediante: 

                                                 
12 Como não se conseguiram dados da performance das unidades industriais sucro-alcooleiras paulistas, não 

foi possível estabelecer uma comparação entre as empresas de Pernambuco e as de São Paulo. 
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(i) economias de escala; (ii) padrão de utilização da capacidade; (iii) elos na cadeia de 

valor; (iv)  integração; (v)  aprendizagem; (vi) inter-relações; (vii) localização; 

(viii) oportunidades; (ix) fatores institucionais; e (x) economias de escopo. 

Considerando-se tais fatores e analisando-se o comportamento dos quatro referidos 

Grupos de empresa, pode-se inferir que as empresas do Grupo 1 obtiveram performance 

superior e, conseqüentemente, maior vantagem competitiva, porque adotaram um 

posicionamento em que: (i) operaram em maior escala, (ii) utilizaram mais intensamente a 

capacidade instalada, (iii) operaram de forma mais integrada e (iv) aproveitaram melhor 

os elos da cadeia. Pelo menos esses quatro fatores devem ter contribuído para justificar a 

performance superior das empresas desse Grupo 1.  

 Em complemento, ao se correlacionarem a performance apresentada pelos 

indicadores e os fatores supra-referidos com as dimensões tecnológica e estrutural 

(explicitadas no Capítulo 4), pode-se deduzir que as empresas do Grupo 1 se definiram por 

uma estratégia de ação, para se adaptarem às novas condições de mercado livre, porque 

priorizaram a expansão, com aumento da produtividade. Esse aspecto pode estar 

relacionado a uma priorização na redução dos custos operacionais, de modo a  fazer frente 

às novas condições concorrenciais. Tais condições impulsionaram a adoção de um padrão 

tecnológico mais avançado, posto que houve incremento na produtividade, influenciado 

pelo aumento da capacidade horária de moagem e do tempo efetivo de operação. Todos 

esses aspectos motivaram a expansão da produção de cana e derivados, ao longo das 

últimas seis safras, levando a uma ampliação estrutural das empresas, que representam o 

Grupo 1. Destaque-se que as sete empresas componentes do Grupo 1 são justamente as sete 

maiores empresas em volume de produção média, ao longo das seis safras em questão. 

 As diferenças entre os Grupos 1 e 2 são pequenas. Ipojuca diferencia-se por ter um 

porte estrutural menor, mas é uma unidade industrial muito eficiente, quanto aos aspectos 

manufatureiros. Laranjeiras, que vem desenvolvendo um processo de recuperação muito 

intenso, ao longo das últimas seis safras, obteve performance abaixo da média, no quesito 
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tempo de operação, devido aos baixos índices13 verificados nesse indicador, no início do 

período estudado. 

 Já no Grupo 3, a Usina Salgado notabiliza-se pela eficiência operacional, embora 

sem reflexos significativos no rendimento, ao passo que a Usina Cruangi apresenta uma 

capacidade média de moagem superior à média global, mas também sem reflexos sobre o 

rendimento.  

 
 
5.5 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 

 
 

O setor sucro-alcooleiro pernambucano vem retomando os níveis de produção e 

melhorando a eficiência do parque instalado. Entretanto, esse processo de reestruturação 

tem sido acompanhado de uma transformação no modelo de gestão, com a incorporação, 

por parte de alguns Grupos empresarias, de práticas gerenciais modernas e uso adequado da 

tecnologia.  

A redução do número de unidades industriais em operação, ao longo das safras 

analisadas, refletindo uma depuração do setor, combinada com o aprimoramento na 

operação e observada em um Grupo específico de empresas, podem vir a ser a causa mais 

importante de conformação desse quadro. 

Alguns indicadores de desempenho foram analisados, revelando que a 

recuperação da produção e a eficiência globais têm sido atingidas às custas do fechamento 

de unidades ineficientes, motivado pelo aumento do hiato tecnológico e gerencial. A análise 

também mostrou que o processo de expulsão de indústrias está diminuindo, principalmente 

a partir das duas últimas safras, cujos dados indicam acomodação na dispersão dos 

indicadores analisados. É provável, portanto, que, devido aos avanços obtidos na adoção de 

                                                 
13 Médias de safra da Usina Laranjeiras para o tempo de operação: 1999/2000 – 58,0% ; 2000/01 – 56,8%; 

2001/02 – 70,0%; 2002/03 – 75,5%; 2003/04 – 84,2%; 2004/05 – 80,3. 
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novas tecnologias de processo e de gestão14, esteja havendo uma melhora no desempenho 

global do setor sucro-alcooleiro pernambucano.. 

A observação dos dados consolidados de todas as unidades industriais sucro-

alcooleiras do Estado de Pernambuco, relativamente ao período compreendido entre as 

safras de 1999/2000 a 2004/05, permite levantar-se a hipótese de que os avanços 

alcançados na produção e na produtividade globais da cana-de-açúcar e seus derivados 

podem ter-se dado principalmente em função da melhora do controle e da integração dos 

processos das unidades de perfil mais eficiente. O fato deve-se, em grande parte, à 

desregulamentação do mercado nacional de cana e derivados15, ocorrida em 1999, o que 

provocou a necessidade de o segmento nordestino investir na modernização do seu parque 

agro-industrial. 

Tratadas as unidades industriais, de acordo com o seu desempenho, em quatro Grupos e 

analisada a performance média dos três indicadores considerados, ao longo do período de 

safras de 1999/2000 a 2004/05, observa-se que: 

a) nos três referidos indicadores, as empresas do Grupo 1 alcançaram uma 

performance média muito superior, em todo o período;   

b) as empresas do Grupo 2 tiveram média de desempenho muito próxima à 

do Grupo 1, embora levando desvantagens, principalmente, pelo menor 

porte estrutural; 

c) as empresas do Grupo 3 e, especialmente, as do Grupo 4 operam em 

nítida desvantagem competitiva, quando comparadas com as dos Grupos 1 

e 2, em razão da baixa performance verificada. 

Ressalte-se que a melhor performance está relacionada às dimensões estrutural 

e tecnológica das empresas em questão. Nesse sentido, quanto maior o porte, maior a 

capacidade de incorporar tecnologia, e maiores os benefícios alcançados, em termos de 

produtividade e, conseqüentemente, menores as desvantagens, em relação aos fatores 
                                                 
14 A tecnologia de processo define a natureza da operação industrial. O investimento tecnológico deve trazer 

benefícios aceitáveis, contribuindo para que a empresa atinja seus objetivos, em termos de impactos 
financeiros e comerciais. Uma forma de avaliar se a tecnologia adotada tem efeitos significativos é analisar 
os indicadores de desempenho, dentre os quais os sugeridos neste trabalho. 

15 A desregulamentação envolveu medidas que acabaram com a reserva de mercado e as  quotas de produção 
e  promoveram a liberalização de preços. 
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competitivos identificados, seja em decorrência da estrutura de produção, seja em 

decorrência da conjuntura. 

Cabe mencionar a existência de um grande espaço para a adoção, em Pernambuco, 

de tecnologias de processamento, que ampliem o percentual produtivo de co-produtos da 

cana, com maior valor agregado. Hoje, a produção está fortemente concentrada em álcool 

anidro e hidratado e açúcar demerara e cristal, sendo pequena a participação de açúcar 

refinado, produzido por poucas unidades industriais.  

O diferencial competitivo das empresas sucro-alcooleiras pernambucanas poderá  

firmar-se, à medida em que as oportunidades de transformação sejam incorporadas à 

estratégia competitiva de cada uma delas. De fato, o sucesso competitivo de uma empresa 

parece ser conseqüência direta de suas funções de manufatura terem desempenho 

equivalente ou superior a seus concorrentes. Mas, para tanto, algumas medidas de fundo 

deverão ser tomadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
   

Os Estados nordestinos, produtores de cana-de-açúcar detêm o quarto menor custo 

de produção mundial. Embora ocupando posição privilegiada, em condições de 

competitividade com o resto do mundo, a supremacia técnica e empresarial verificada no 

setor sucro-alcooleiro do Centro-Sul, parque industrial concorrente a nível nacional e, hoje, 

o maior e mais eficiente centro produtor de cana-de-açúcar e derivados do mundo, tem sido 

o grande empecilho enfrentado pelos produtores da Região Nordeste. 

Vários aspectos poderiam ser citados como causadores da performance desfavorável 

do setor nordestino em relação ao Centro-Sul, entre eles aspectos gerenciais e aspectos de 

ordem tecnológica e operacional. A caracterização desenvolvida ao longo deste trabalho 

buscou analisar a evolução do setor e traçar o do perfil da atividade sucro-alcooleira no 

plano empresarial. Esses aspectos foram apresentados e poderá dar início a uma discussão 

mais profunda quanto à ocorrência de vantagens competitivas do parque industrial centro-

sulista em relação ao nordestino, bem como das diferenças existentes entre empresas em 

Pernambuco. Chegou-se, portanto, às conclusões aonde: 

a) Identificou-se que a concorrência está atrelada à adoção de um 

posicionamento estratégico que sugere que a empresa escolha quanto à 

ênfase na redução de custo ou na diferenciação produtiva. A adoção deste 

posicionamento está atrelada às condições do ambiente externo e interno à 

empresa, bem como das condições do espaço geográfico em que se dá a 

competição. Diante disso verificou-se que o segmento centro-sulista 

dispunha de condições mais favoráveis, que tornaram a industria desta 

região com condições mais vantajosas de competir. O segmento, portanto, 

aproveitou as oportunidades surgidas nos últimos trinta anos para crescer; 

b) Localizou-se o segmento no espaço geográfico como forma de verificar as 

diferenças do Centro-Sul em relação ao Nordeste e a Pernambuco, em 

particular, ao serem demonstradas as vantagens da primeira região, seja no 

que se refere ao volume de produção, muito mais alto no Centro-sul, seja na 

facilidade de acesso a mercados, seja nas diferenças verificadas nos 
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indicadores de produtividade, tanto no campo como na indústria, também 

mais altos no Centro-Sul; 

c) Explicitou-se que as causas desse crescimento tiveram impulso em 1975, 

com a criação do Proalcool, ao serem criadas as condições para ampliação 

do parque sucro-alcooleiro centro-sulista em bases mais modernas e mais 

vantajosas que o do Nordeste. Foi mostrado que o governo, inicialmente 

através do IAA, teve papel de importância na sustentação política do 

segmento nordestino. Mas, com o início do processo de desregulamentação 

em 1991, até os dias atuais, em que o setor opera sob condições de livre 

mercado, as transformações decorrentes das novas condições de conjuntura 

deflagraram um processo de reestruturação, que veio acompanhado de uma 

transformação no modelo de gestão das empresas em Pernambuco, com a 

incorporação de práticas mais modernas por parte dessas empresas, bem 

como do uso adequado de novas tecnologias; 

d) Dimensionou-se a vantagem competitiva do parque sucro-alcooleiro de São 

Paulo a partir da constatação de que o processo produção e o uso mais 

intensivo de tecnologias, somadas a existência de parque industrial de maior 

porte estrutural, possibilitou o desenvolvimento de um sistema de produção 

sucro-alcooleiro, que além de aproveitar as vantagens de custos mais baixos, 

buscou, também, a diferenciação de produtos. Em Pernambuco, muito 

embora se tenha verificado aperfeiçoamentos na operação, o uso de 

tecnologia ainda é menos intenso que São Paulo. Esse aspecto deve estar 

relacionado ao fato do porte estrutural das empresas pernambucanas estarem 

abaixo das paulistas; 

e) Analisou-se o desempenho de três indicadores e demonstrou-se que a 

recuperação da produção e eficiência globais têm sido atingidos as custas do 

fechamento de unidades ineficientes motivado, pelo aumento do gap 

tecnológico e gerencial. A análise também demonstra que o processo de 

expulsão de indústrias está diminuindo, principalmente a partir dos dados 

das duas últimas safras, que indicam acomodação na dispersão dos 
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indicadores analisados. E que existem diferenças sensíveis de 

competitividade entre empresas quando analisadas em grupos com 

características distintas de performance.  

Como forma de procurar superar as diferenças de competitividade, sugere-se 

estimular a utilização do aparato tecnológico necessário para se obter taxas de 

produtividade, em cada unidade, mais elevadas. Para tanto sugere-se: 

a) Identificar alternativas para promover mudanças em processos de operação a 

partir de utilização de nova tecnologia que permita melhorar o rendimento 

industrial a partir do melhor aproveitamento do tempo de operação da 

planta; 

b) Aumentar o investimento racional em tecnologia, após o estudo de cada caso 

e o pleno conhecimento da cadeia de valor e seus elos, para aumentar a 

capacidade de produção e o desempenho fabril e agrícola; 

c) Desenvolver pesquisas voltadas para o melhoramento da produção rural com 

técnicas de cultivo que se apliquem à realidade pernambucana; 

d) Fazer uso de alternativas e tecnologias existentes de forma a viabilizar o 

processo de produção de outros tipos de açúcar e de álcool, aumentando, 

assim, a diferenciação com a fabricação de bens de valor agregado mais alto 

visando a acessar novos mercados; 

e) Avaliar o perfil econômico-financeiro com o objetivo de prospectar 

potencial de crescimento do parque industrial sucro-alcooleiro em um 

modelo de mercado livre. Dessa forma poderá se identificar àquelas 

empresas que mantêm perfil gerencial voltado para o mercado e aquelas que 

ainda operam com base no modelo de subvenção, já superado. 

Neste sentido, entende-se que a busca da competitividade das empresas 

pernambucanas, passa, necessariamente, pela constituição de uma estratégia que permita a 

apropriação dos avanços tecnológicos e a das oportunidades de mercado que vem se 

apresentando.   
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Apêndice 
 

 Tabela A.1 
Indicadores de Eficiência Industrial 

 do Parque Sucro-alcooleiro de Pernambuco, 
  na Safra 1999/2000 

  

Unidade  Rendimento  Capacidade Tempo 
Industrial Industrial 

(em kg/t) 
de Moagem  

(em t/h) 
de Operação  

(em %) 
  

Central Olho d’Água 102,0600 285,7000 89,0000
São José 101,2100 307,9000 89,6000
Pumaty 99,5500 289,7000 75,1000
Ipojuca 98,2900 178,9000 80,1000
Petribu 96,3000 240,1000 76,4000
Santa Teresa 95,0500 265,9000 57,2000
Trapiche 92,2200 342,8000 76,5000
Uma 92,1300 94,0000 48,8000
Alvorada 90,7500 93,3000 46,5000
Cruangi 87,8200 220,6000 50,0000
Salgado 87,2400 184,6000 68,7000
Interiorana 86,9000 238,5000 55,4000
Maravilhas 86,4200 219,6000 43,3000
União 85,5600 195,1000 70,6000
Vale Verde 84,4200 165,6000 68,5000
Coopersantal 84,4700 116,2000 61,0000
Catende 84,0400 190,7000 52,0000
Barão de Suassuna 79,7400 122,2000 54,2000
Bom Jesus 79,3500 150,0000 67,0000
Colônia 78,8800 240,6000 38,5000
N. Sra. de Lourdes 62,5800 128,6000 8,2000
Pal 82,9700 39,4000 81,2000

  
Estatísticas Rendimento 

Industrial 
Capacidade 
de Moagem 

Tempo  
de Operação 

Média 88,0900 195,9100 61,7200
Desvio Padrão 9,0500 78,0700 18,9500
Coeficiente Var 0,1000 0,4000 0,3100
 

Testes  
Estatísticos 

Rendimento e 
Capacidade

                         Rendimento e 
              Tempo de Operacão

Correlação 0,5300 0,7400
Inclinação 0,0600 0,3500
Elasticidade (em %) 0,0900 0,5100
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 Tabela A.2 
Indicadores de Eficiência Industrial 

 do Parque Sucro-alcooleiro de Pernambuco, 
  na Safra 2000/01 

  

Unidade  Rendimento  Capacidade Tempo 
Industrial Industrial 

(em kg/t) 
de Moagem  

(em t/h) 
de Operação  

(em %) 
Pumaty 106,5200 305,2000 73,7000
Central Olho d’Água 101,3200 302,9000 82,5000
São José 100,6500 334,3000 75,9000
Ipojuca 100,5000 172,0000 77,1000
Petribu 98,5400 333,0000 76,7000
Cucaú 97,4100 290,5000 75,0000
Catende 96,2900 193,3000 65,3000
Vale Verde 96,2000 161,2000 75,0000
Interiorana 95,6600 206,3000 65,2000
Trapiche 95,3600 349,7000 75,6000
Santa Teresa 93,7100 280,2000 64,9000
Salgado 93,1800 190,8000 64,9000
Cruangi 92,6000 221,3000 57,3000
Laranjeiras 92,1700 224,7000 56,8000
União 90,8300 200,1000 72,6000
Uma 90,4900 91,1000 71,8000
Colônia 90,3700 144,1000 70,8000
Barão de Suassuna 88,6900 123,4000 62,6000
Maravilhas 87,2700 220,2000 38,4000
Bom Jesus 86,4400 140,9000 64,8000
Alvorada 84,0700 96,2000 55,1000
Vitória 76,8400 120,6000 63,7000
Coopersantal 65,9400 137,9000 51,2000
N. Sra. de Lourdes 62,2500 128,3000 8,8000
Acarajé 97,2600 49,5000 66,1000
Cachoeira 91,2500 56,7000 79,3000
Pal 84,3100 34,6000 73,1000

  
Estatísticas Rendimento 

Industrial 
Capacidade 
de Moagem 

Tempo  
de Operação 

Média 90,9674 189,2222 65,3407
Desvio Padrão 9,9388 91,1825 14,9240
Coeficiente Var 0,1093 0,4819 0,2284

  
Testes  

Estatísticos 
Rendimento e 

Capacidade
                         Rendimento e 

              Tempo de Operacão
Correlação 0,5116  0,7439
Inclinação 0,0558  0,4954
Elasticidade (em %) 0,0776  0,6897
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 Tabela A.3 
Indicadores de Eficiência Industrial 

 do Parque Sucro-alcooleiro de Pernambuco, 
  na Safra 2001/02 

  

Unidade  Rendimento  Capacidade Tempo 
Industrial Industrial 

(em kg/t) 
de Moagem  

(em t/h) 
de Operação  

(em %) 
São José 104,9900 347,7000 86,5000
Central Olho d’Água 101,3200 338,6000 88,1000
Petribu 96,5500 342,3000 75,8000
Pumaty 96,4000 312,0000 62,0000
Laranjeiras 95,2800 227,9000 70,0000
Trapiche 94,3200 356,9000 64,7000
Ipojuca 93,6900 183,2000 77,4000
Cucaú 93,2600 298,0000 78,3000
Alvorada 92,5600 90,7000 52,6000
Salgado 90,8500 182,0000 77,9000
Santa Teresa 89,7700 275,5000 77,2000
Vitória 89,2800 129,6000 62,7000
Interiorana 89,1700 215,6000 65,0000
Catende 89,1600 214,8000 56,3000
Cruangi 88,7400 204,9000 65,0000
Maravilhas 88,1800 203,0000 38,6000
União e indústria 86,9800 205,3000 65,3000
Pedroza 86,4900 169,8000 60,6000
Uma 84,5200 129,7000 63,7000
Bom Jesus 83,7900 153,3000 64,0000
Barão de Suassuna 82,2000 136,6000 61,9000
Colônia 81,9300 131,8000 73,4000
N. Sra. de Lourdes 60,3400 12,9000 9,2100
Amaraji 91,2300 44,0000 77,5000

  
Estatísticas Rendimento 

Industrial 
Capacidade 
de Moagem 

Tempo  
de Operação 

  
Média 89,6250 204,4208 65,5713
Desvio padrão 8,2044 95,1270 16,2687
Coeficiente var 0,0915 0,4653 0,2481

    
Testes  

Estatísticos 
Rendimento e 
Capacidade 

            Rendimento e  
              Tempo de Operacão

Correlação                                   0,7320  0,7789 
Inclinação 0,0645  0,4012 
Elasticidade (em %) 0,1471  0,2935 
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Tabela A.4 
Indicadores de Eficiência Industrial 

do Parque Sucro-alcooleiro de Pernambuco, 
na Safra 2002/03 

  

Unidade  Rendimento  Capacidade Tempo 
Industrial Industrial 

(em kg/t) 
de Moagem  

(em t/h) 
de Operação  

(em %) 
São José 105,4100 335,1000 83,6000 
Petribu 104,9100 322,6000 86,5000 
Pumaty 107,2600 320,6000 77,0600 
Ipojuca 100,4300 184,3000 81,0000 
Laranjeiras 101,7900 232,1000 75,5000 
Central Olho d’Água 100,6400 358,7000 89,3000 
Salgado 101,9300 177,1000 78,3000 
Sta Teresa 103,5300 277,9000 79,8000 
Trapiche 102,7700 327,3000 77,0000 
Cucaú 101,4900 301,7000 83,6000 
Interiorana 102,5500 192,1000 67,5000 
Vale Verde 94,7900 151,1000 78,0000 
União 96,5900 197,3000 75,9000 
Bom Jesus 93,6700 134,6000 78,0000 
Maravilhas 99,5100 204,3000 38,6000 
Cruangi 100,3500 207,4000 67,6000 
Catende 94,6000 191,6000 61,5000 
Vitoria 91,3900 122,8000 70,9000 
Una 89,1500 117,2000 78,9000 
N. Sra. de Lourdes 64,4400 12,8000 9,1000 
Amaraji 87,6600 58,7000 79,2000 
Pal 87,0500 30,3000 78,1000 
Cachoeira 84,9900 53,8000 83,0000 
Coopersantal 70,8500 99,6000 62,0000 

    
Estatísticas Rendimento 

Industrial 
Capacidade 
de Moagem 

Tempo  
de Operação 

    
Média 95,3229 192,1250 72,4983 
Desvio Padrão 10,5855 102,3426 17,0485 
Coeficiente Var 0,1110 0,5327 0,2352 
    

Testes  
Estatísticos 

Rendimento e 
Capacidade 

                Rendimento e  
              Tempo de Operacão

Correlação                                   0,8106  0,5845 
Inclinação 0,0838  0,3629 
Elasticidade (em %) 0,0416 

 
 0,1801 
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 Tabela A5 

Indicadores de Eficiência Industrial 
 do Parque Sucro-alcooleiro de Pernambuco, 
  na Safra 2003/04 

  

Unidade  Rendimento  Capacidade Tempo 
Industrial Industrial 

(em kg/t) 
de Moagem  

(em t/h) 
de Operação  

(em %) 
São José 113,6400 335,5000 85,4000 
Petribu 106,3100 335,9000 75,1000 
Pumaty 105,1200 320,9000 80,4000 
Ipojuca 104,2800 188,6000 80,9000 
Laranjeiras 103,1600 250,9000 84,2000 
Central Olho d’Água 102,8800 369,4000 80,9000 
Salgado 101,0700 195,1000 69,3000 
Sta Teresa 100,4100 279,7000 74,4000 
Trapiche 100,2100 342,6000 71,2000 
Cucaú 98,4000 352,8000 79,0000 
Interiorana 98,3800 211,7000 73,6000 
Vale Verde 96,3500 181,8000 66,8000 
União 96,2100 201,6000 74,1000 
Bom Jesus 95,4800 147,6000 71,8000 
Maravilhas 95,0400 221,2000 35,0000 
Cruangi 94,4300 222,3000 63,7000 
Catende 93,9900 216,1000 39,7000 
Vitoria 88,9700 134,4000 56,6000 
Una 87,1500 126,5000 69,9000 
N. Sra. de Lourdes 63,3600 133,0000 6,2000 
Inexport 106,7400 161,6000 52,1000 
Pal 88,9400 35,4000 83,0000 
Bm 69,4100 53,3000 58,2000 

    
Estatísticas Rendimento 

Industrial 
Capacidade 
de Moagem 

Tempo  
de Operação 

Media 96,0839 218,1696 66,5870 
Desvio Padrão 11,3120 93,9135 18,7685 
Coeficiente Var 0,1177 0,4305 0,2819 

    
Testes  

Estatísticos 
Rendimento e 

Capacidade
                         Rendimento e 

              Tempo de Operacão
Correlação 0,6631  0,3582 
Inclinação 0,0799  0,3941 
Elasticidade (Em %) 0,0352  0,1736 
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 Tabela A6 
Indicadores de Eficiência Industrial 

 do Parque Sucro-alcooleiro de Pernambuco, 
  na Safra 2004/05 

  

Unidade  Rendimento  Capacidade Tempo 
Industrial Industrial 

(em kg/t) 
de Moagem  

(em t/h) 
de Operação  

(em %) 
Trapiche 114,5800 322,7000 81,6000
São José 114,5700 340,1000 84,0000
Ipojuca 114,3300 190,8000 83,3000
Pumaty 113,8300 321,4000 78,2000
Cucaú 113,7800 357,1000 85,8000
Uma Álcool 112,8100 138,4000 73,4000
União 111,6900 211,1000 79,4000
Salgado 110,7200 206,7000 85,7000
Interiorana 110,7100 233,1000 70,0000
Petribu 110,6100 336,8000 85,5000
Bom Jesus 109,9500 154,1000 78,4000
Central Olho d´Água 108,6000 365,2000 87,1000
Santa Teresa 106,8700 306,7000 83,3000
Laranjeiras 106,4400 247,9000 80,3000
Vale Verde 105,9000 165,6000 77,4000
Catende 104,0200 209,7000 59,9000
Maravilhas 103,1900 222,6000 34,5000
Vitória 95,6400 139,9000 59,0000
Cruangi 87,0400 228,0000 71,7000
Uma 82,1500 127,8000 76,8000
N. Sra. de Lourdes 65,1600 128,8000 8,8000
Pal 98,2700 65,7000 38,0000

  
Estatísticas Rendimento 

Industrial 
Capacidade 
de Moagem 

Tempo  
de Operação 

  
Media 104,5845 228,1909 71,0045 

Desvio Padrão 12,4156 86,7550 19,9897 
Coeficiente Var 0,1187 0,3802 0,2815 

  
Testes  

Estatísticos 
Rendimento e 
Capacidade 

                         Rendimento e 
              Tempo de Operacão

Correlação 0,5187  0,5576 
Inclinação 0,0742  0,4350 
Elasticidade (em %) 0,0340  0,1994 
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