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RESUMO 

Este trabalho trata da estratégia de empresas familiares em ramos 
turbulentos, procurando explorar especialmente duas questões: (1) como empresas 
familiares situadas em ramo tradicionalmente familiar contemplam o possível 
impacto de turbulências setoriais sobre a dimensão familiar do ramo?; (2) qual o 
comportamento estratégico de empresas familiares, considerando sua dimensão 
familiar, num ambiente turbulento? 

A estratégia em contextos turbulentos tem sido objeto de pesquisa há 
pouco mais de duas décadas. O foco, no entanto, no comportamento estratégico das 
empresas familiares, nesse tipo de contexto, é ainda inédito na literatura. Através de 
dois estudos de caso, com uma empresa de grande porte e uma de pequeno porte, 
e sob uma abordagem indutiva de teoria, as questões foram exploradas. 

O ramo sucro-alcooleiro brasileiro, no período de 2003 a 2008, foi o 
contexto adotado para desenvolver o trabalho. Além de ser tradicionalmente 
formado por empresas familiares, o setor é marcado, no período citado, por 
turbulências, especialmente em relação ao crescimento da demanda e à expectativa 
de maior crescimento no futuro próximo. O ambiente turbulento é completado por 
pressões para aumento da escala das empresas do ramo, atração de entrantes, 
novos investimentos na capacidade de operação e movimentos de consolidação. 

Os resultados indicam que os principais impactos do ambiente turbulento 
na dimensão familiar do ramo são pressões para a profissionalização das empresas 
familiares e para a mudança no mindset dos controladores dessas empresas, 
especialmente no tocante a soluções de funding e de controle. Essas pressões têm 
potencial de gerarem movimentos generalizados entre as empresas familiares do 
ramo, tornando os resultados uma contribuição importante ao entendimento das 
turbulências. 

Quanto ao comportamento estratégico das empresas familiares no 
contexto turbulento, os resultados sugerem, primeiramente, que a dimensão familiar 
faz parte das estratégias dessas empresas nesse tipo de ambiente e está, em 
grande medida, relacionada a soluções de consolidação do controle e de 
profissionalização, incluindo o estabelecimento de regras de sucessão. A 
profissionalização de empresas familiares em ambientes turbulentos pode ter um 
papel funcional ou simbólico, de exposição da empresa para stakeholders externos. 

Por fim, os resultados mostram que as estratégias das empresas 
estudadas, no que tocante à profissionalização, são a composição de elementos 
previstos por diferentes perspectivas teóricas (teoria da agência, teoria do 
crescimento da firma, stewardship theory e resource-based view), sendo possível 
analisar, através de tais perspectivas, os componentes que mais se destacam em 
cada estratégia, sejam favoráveis ou contrários à profissionalização. 

 

Palavras-chave: estratégia de empresas familiares; ambientes turbulentos; 
estratégia em ambientes turbulentos; profissionalização 

 



ABSTRACT 

This dissertation deals with strategy of family firms in turbulent 
environments, aiming to particularly explore two research questions: (1) how do 
family businesses from traditional family sectors consider the impact of 
environmental turbulences over the industry’s family dimension?; (2) which is the 
family firms’ strategic behavior, considering their family dimension, in a turbulent 
environment? 

Strategy in turbulent contexts has been studied for more than two 
decades. However, the focus on the family businesses’ strategic behavior in this kind 
of context is still unexplored on the literature. Based on two case studies, one in a 
large company and another in a small one, and on an inductive approach, the 
research questions were explored. 

The Brazilian sugar-ethanol sector, during the period 2003-2008, is the 
context for this research. Beyond being traditionally composed by family firms, this 
industry is characterized by significant turbulences, during the period, especially due 
to demand growth and to the expectation related to a bigger improvement in the near 
future. The turbulent environment is completed by pressures on the companies’ 
operational scale, new entrants, new investments and consolidation movements. 

The results show that the main impacts on the family dimension are 
pressures for family firms’ professionalization and for the owner’s mindset change, 
especially in respect to funding and control solutions. These pressures have the 
potential to create generalized movements among the industry’s family firms, making 
the results an important contribution for the understanding about turbulences. 

For the family firms’ strategic behavior in turbulent environments, the 
results suggest, first, that strategies in this kind of environment include the family 
dimension, which is greatly related to control consolidation and professionalization 
solutions, considering rules for succession among other factors. Professionalization 
in family firms in turbulent environments can have functional or symbolic roles, 
including the company’s exposure to external stakeholders. 

Finally, the results show that the studied companies’ strategies, in relation 
to professionalization, are a set of elements conceived by diverse theoretical 
perspectives (agency theory, firm’s growth theory, stewardship theory and resource-
based view). Through these theories, it is possible to better understand the main 
components from each strategy, being pro or against professionalization. 

 

Keywords: family firm’s strategy; turbulent environments; strategy in turbulent 
environments; professionalization 
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1. INTRODUÇÃO 

A estratégia e a tomada de decisões estratégicas em contextos 

turbulentos têm sido objeto de pesquisa há pouco mais de duas décadas. Trabalhos 

como os de Bourgeois III e Eisenhardt (1988), Eisenhardt (1989), Brown e 

Eisenhardt (1997) e Christensen, Suárez e Utterback (1998) têm se destacado 

desde então.  A idéia central desses trabalhos é que, em ambientes turbulentos – 

aqueles nos quais há mudanças rápidas e descontínuas na demanda, nos 

competidores, nas tecnologias ou na regulamentação –, informações 

estrategicamente relevantes são geralmente imprecisas, indisponíveis ou obsoletas, 

tornando a tomada de decisão estratégica mais desafiadora. 

A maior parte das pesquisas sobre esse tema é advinda da confluência 

das áreas de Gestão de Tecnologia e Estratégia, e tem se concentrado em ramos1 

intensos em tecnologia, tendo no aspecto tecnológico um dos fatores dominantes na 

criação de ‘turbulências’. No entanto, pode-se entender que o desafio de enfrentar 

turbulências do ambiente, conforme definidas, estende-se para outros tipos de 

empresas, tendo por causa outros fatores além do tecnológico. 

Este trabalho assume essa última idéia e trata da estratégia de empresas 

familiares em contextos setoriais turbulentos. O ramo escolhido para explorar esse 

assunto é o sucro-alcooleiro brasileiro, tanto pela intensidade de ‘turbulências’ nos 

tempos recentes, como por ter grande concentração histórica de empresas 

familiares em sua composição – Prosperare (2005), por exemplo, indica que 81% 

das empresas do ramo sucro-alcooleiro no Brasil podiam ser entendidas como 

familiares no ano de 2005. 

Esse ramo, no Brasil, particularmente em função do álcool carburante, 

tem sido caracterizado por mudanças rápidas, sobretudo a partir de 2003, quando o 

mundo viu intensificarem-se as discussões sobre soluções alternativas de energia 

aos combustíveis fósseis. Mudanças nas matrizes energéticas dos países, face aos 

altos preços do petróleo, ao escasseamento das disponibilidades desse tipo de 

combustível e aos seus efeitos ambientalmente funestos, são esperadas em larga 

                                            
1 Neste trabalho, os termos ‘ramo’ e ‘setor’ são usados como sinôminos. 
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escala, sem que se possa prever, por ora, no entanto, as soluções energéticas que 

serão priorizadas nas diferentes partes do planeta. 

Se, de um lado, esse cenário é gerador de boas expectativas e 

oportunidades para as empresas do ramo de álcool, impõe também uma série de 

desafios, uma vez que as possíveis mudanças nas condições competitivas podem 

gerar abalos significativos para os competidores que tomarem decisões equivocadas 

ou fora do tempo adequado – algo de difícil avaliação no momento atual (2008), em 

que o fenômeno se encontra ainda em evolução. 

O fato de as empresas desse ramo no Brasil serem, em grande medida, 

de origem familiar, de histórico patriarcal e regidas por culturas e estruturas 

aferradas à tradição, incrementa o interesse em relação a conhecer o modo como 

elas têm reagido e virão a reagir a esse cenário de turbulências no setor, dado que 

algumas decisões podem atingir elementos diretamente relacionados ao seu 

histórico, como a manutenção do controle familiar e a dissolução de tradições. 

Entende-se que os principais fatores que ajudam a caracterizar esse ramo 

como ‘turbulento’, nos últimos anos, relacionam-se à expectativa de crescimento da 

demanda nacional e mundial de álcool combustível, que, por sua vez, remontam às 

questões energéticas e ambientais apontadas acima. Em função dessa expectativa 

é que se justificam a atração de entrantes e a intensidade dos investimentos de 

expansão da capacidade produtiva e de desenvolvimento de tecnologia, além de 

outros movimentos de impacto no contexto competitivo. 

Sem que seja possível definir quando, especificamente, tem início essa 

expectativa de aumento da demanda, o ano de 2003 é entendido como um marco 

para esse fenômeno, uma vez que, nesse ano, coincidem alguns fatos como: a fase 

inicial da elevação continuada dos preços do petróleo no mundo; o lançamento do 

primeiro veículo flex fuel no país, com sucessos consideráveis desde o momento em 

que foi disponibilizado no mercado brasileiro; e as primeiras discussões setoriais, 

coletivas e organizadas, tornadas públicas, em torno do tema (pronunciamentos 

oficiais da direção da UNICA2 são evidências disso). 

                                            
2  A UNICA, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, reúne mais de 100 produtores de cana, açúcar e 

álcool do Estado de São Paulo. 
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Com isso, este trabalho adota o período de 2003 a 2008 como referência 

temporal para suas análises principais da dinâmica do ramo e das empresas 

estudadas. 

Empresas de controle familiar têm, segundo a literatura da área, 

características específicas e formas particulares de agir no tocante às suas 

estratégias, seja em função de aspectos internos (processos idiossincráticos de 

tomada de decisão, grande nível de comprometimento do familiar executivo com a 

empresa, expectativa de manutenção do controle na família, estruturas de 

governança nem sempre formalizadas, participação da família em diferentes postos 

da alta direção, particularidades culturais etc), seja por sua relação com agentes 

externos (desafios específicos, como na obtenção de recursos financeiros, por 

exemplo). Há argumentos de diferentes autores tanto para caracterizar esses 

aspectos próprios da empresa familiar como obstáculos ao seu desenvolvimento, 

quanto para classificá-los como fontes de vantagens comparativas. 

As estratégias das empresas familiares em contextos turbulentos e em 

fase de grande atratividade formam um tópico ainda não tratado na literatura. Este 

trabalho pretende explorar esse assunto. Apresentado esse interesse maior, 

propõem-se as questões de pesquisa centrais deste trabalho, que são: 

1. Como empresas familiares situadas em ramo tradicionalmente familiar 

contemplam o possível impacto de turbulências setoriais sobre a dimensão 

familiar do ramo? 

2. Qual o comportamento estratégico das empresas familiares, considerando 

sua dimensão familiar, num ambiente turbulento? 

Entende-se, aqui, por dimensão familiar, o conjunto de aspectos e 

variáveis que dizem respeito à participação e influência de familiares na empresa, 

seja em funções de controle e/ou de gestão. 

Para explorar essas questões, foram conduzidos dois estudos de caso 

junto a empresas familiares estabelecidas no ramo sucro-alcooleiro brasileiro há 

pelo menos vinte e cinco anos. A abordagem de estudos de caso, sob uma 

perspectiva indutiva, mostra-se adequada pelo fato de praticamente não existir 

nenhum trabalho na literatura, até o momento, que trate das questões de pesquisa 
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aqui apresentadas. Dessa forma, esta pesquisa tem o papel de oferecer 

contribuições iniciais a essas questões e, mais amplamente, tanto à literatura que 

trata de estratégia de empresas familiares quanto à que versa sobre estratégia em 

contextos turbulentos. 

Após esta seção introdutória, a dissertação tem início pela revisão da 

literatura que se relaciona ao tema (seção 2), notadamente a que trata de estratégia 

de empresas familiares e a focada em decisões estratégicas em ramos turbulentos, 

além de uma revisão do status atual do campo de empresas familiares como um 

todo. Na seqüência, são apresentados os métodos adotados para a condução deste 

trabalho, incluindo o design da pesquisa, a coleta e análise de dados (seção 3). 

O ramo sucro-alcooleiro é caracterizado (seção 4) em seu histórico, 

fundamentos e dinâmica recente, indicando as turbulências do ramo, a partir de 

dados secundários, o que funciona de base para os estudos de caso junto às 

empresas que são apresentadas na seqüência (seção 5). 

Os resultados da parte empírica do trabalho junto às empresas estudadas 

estão na seção 6, organizados em subseções dedicadas às duas questões de 

pesquisa. Ainda nessa seção, discutem-se os resultados obtidos, à luz de suas 

contribuições teóricas. Finalmente, a seção 7 contém algumas considerações finais 

sobre o trabalho, incluindo implicações de natureza prática e sugestões de novas 

pesquisas.
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

O tema central deste trabalho interage, fundamentalmente, com duas 

diferentes literaturas: a que versa sobre estratégia e profissionalização de empresas 

familiares e a que trata de decisões estratégicas em ambientes turbulentos. 

Ambas são apresentadas a seguir, mas são antecedidas por uma breve 

revisão do status atual da literatura que trata de empresas familiares como um todo. 

Tal revisão é relevante neste contexto, pois algumas das contribuições pretendidas 

deste trabalho também correspondem a essa literatura, que atualmente encontra-se 

em momento peculiar de desenvolvimento, conforme se pode observar na subseção 

seguinte. 

2.1. Empresas familiares – caracterização da área e seu status acadêmico 

A caracterização da produção acadêmica em torno do tema ‘empresas 

familiares’, nesta seção, tem o propósito de apresentar o escopo e limites da área, 

características peculiares do seu estágio atual de evolução, bem como algumas de 

suas tendências e principais tópicos de pesquisa. Pretende também destacar a 

produção com maior relação com o tema central deste trabalho – estratégia de 

empresas familiares em contextos turbulentos –, visando mostrar, de alguma forma, 

como este trabalho se enquadra e estabelece conexões com a literatura já existente 

na área. 

A produção acadêmica sobre empresas familiares é embrionária se 

comparada a campos de conhecimento mais maduros na grande área de 

Administração e, nessa condição, tem mantido a produção periódica e salutar de 

reviews que ajudam a posicionar a evolução dos trabalhos de pesquisa. Chrisman, 

Chua e Sharma (2003); Sharma (2004); Zahra e Sharma (2004) são exemplos desse 

tipo de trabalho e formam a base da caracterização aqui apresentada. 

É importante, de início, evidenciar o interesse crescente, por parte da 

comunidade acadêmica, em relação ao estudo de empresas que contam com a 

influência de famílias na gestão e/ou no controle, nos últimos tempos. Sharma 

(2004) indica que os números de artigos acadêmicos, publicações especializadas, 

programas em escolas de negócios e de apoio financeiro a pesquisas relacionadas 
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ao tema por parte de fundações e associações são todos crescentes. Como 

exemplo, mostra os resultados de uma busca de artigos acadêmicos publicados em 

revistas acadêmicas peer-reviewed disponíveis na base ABI/INFORM. Os resultados 

indicaram que, se, até 1989, foram publicados apenas 33 artigos sobre o tema, esse 

número cresceu bastante nos anos seguintes: entre 1990 e 1999, foram publicados 

110 artigos com foco no assunto genérico ‘empresas familiares’ (11 artigos por ano) 

e, entre 2000 e 2003, 195 (quase 50 artigos por ano). Tais números configuram um 

campo de estudo que é, de um lado, ainda embrionário, mas que se encontra em 

franco processo de expansão. 

Apesar desse crescimento, os próprios limites da área ‘empresas 

familiares’ não são claramente definidos. Isso é fortemente influenciado pelo fato de 

a definição fundamental ‘o que são empresas familiares’ ser um tópico de discussão 

bastante relevante na área atualmente. Ou seja, como conseqüência de não haver 

uma caracterização consensuada do que define o objeto central de estudo, tem-se 

que os limites da área também não são de fácil e clara caracterização. 

A pesquisa que se concentra nesse tópico fundamental tem gerado 

numerosas tentativas de articulação de definições conceituais e operacionais de 

empresas familiares. Definições existentes têm sido revisadas e servido de base 

para a consolidação das principais idéias e para a proposição de novas definições. 

O foco tem recaído em buscar definir empresas familiares de tal modo que elas 

possam ser diferenciadas de empresas não-familiares. Apesar de nenhuma das 

definições propostas ter sido largamente aceita e assumida pela comunidade de 

pesquisa, a maioria delas gira em torno do papel da família como determinante da 

visão e de mecanismos de controle adotados no negócio, além da criação de 

recursos e competências únicas na firma (SHARMA, 2004). 

Como tendência, a discussão em torno desse tópico tem se afastado do 

propósito de indicar se uma empresa é ou não familiar de forma absoluta. O foco 

tem recaído em caracterizar diferentes tipos e níveis de influência da família na 

empresa, numa lógica que tem, por premissas, a idéia de que a classificação ‘é/não 

é’ para empresas familiares é conceitualmente equivocada e que empresas 

familiares entre si não são homogêneas em relação ao fato de serem familiares 

(ASTRACHAN; KLEIN; SMYRNIOS, 2002; SHARMA, 2002; SHARMA, 2004). 
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Diferentes formas de operacionalização do construto ‘influência da família na 

empresa’ têm sido propostas e desenvolvidas, como é o caso da escala F-PEC 

(ASTRACHAN; KLEIN; SMYRNIOS, 2002) e da idéia de ‘family orientation’, discutida 

por Lumpkin (2007). 

Ainda assim, definições operacionais das mais distintas sobre empresas 

familiares têm sido adotadas para viabilizar a realização de pesquisas teóricas e 

empíricas. Exemplos disso podem ser identificados em Graves e Thomas (2006); 

Fernández e Nieto (2005), que tratam de processos de internacionalização de 

empresas familiares. Esses exemplos são particularmente ilustrativos por assumirem 

definições que se mantêm em ‘regiões de consenso’ em relação ao fato de as 

empresas serem familiares ou não. Graves e Thomas (2006), por exemplo, 

assumem que empresas familiares são todas aquelas que são majoritariamente 

controladas por uma família e têm pelo menos um proprietário diretamente envolvido 

na gestão do negócio – esse tipo de caracterização tem o propósito claro, como 

colocado pelos próprios autores, de assumir uma definição que seja mais 

amplamente aceita pelos estudiosos do tema e ofereça poucas razões para se 

questionar se as empresas sob análise são de fato familiares.3 

Outro caminho utilizado pelos pesquisadores para tratar de empresas 

familiares é através do apontamento de suas principais características e não de 

definições. Songini (2006) é um exemplo disso. Para a autora, as características 

centrais da empresa familiar são: a coincidência de papéis de controle, governança 

e gestão; uma fragilidade intrínseca ligada ao relacionamento muito forte e algumas 

vezes conflituoso entre a família e os interesses do negócio; e a presença de três 

subsistemas, com interesses e lógicas distintas, que precisam ser coordenados – a 

família, os acionistas e os gestores. 

Apesar da não existência de uma definição amplamente adotada pelos 

pesquisadores, o avanço dessa discussão em direção a diferentes tipos e níveis de 

influência da família sobre o negócio tem sido a referência mais forte para delimitar o 

escopo da área, algo que tem se tornado menos frágil nos últimos anos. 

                                            
3 Na subseção 3.4, apresenta-se a definição operacional de ‘empresas familiares’ adotada neste 

trabalho. 



22 
 

Adicionalmente, a área de empresas familiares se encontra também em 

processo de ganho de legitimidade perante a comunidade mais ampla de pesquisa 

em negócios. Explicitamente, coloca-se que, no estágio atual de desenvolvimento 

acadêmico da área, uma das preocupações é “habilitar o campo de estudos em 

empresas familiares a progredir em direção a tornar-se uma área academicamente 

legítima, que seja teoricamente rica e útil em termos práticos” (SHARMA, 2004, p. 

3). 

A legitimidade da área muitas vezes foi defendida por pesquisadores 

através de argumentos frágeis, como o que coloca que o número de empresas que 

contam com a participação de famílias no mundo é grande e que, por essa razão, 

constituiria um grupo à parte em relação ao universo das empresas em geral. No 

entanto, conforme indica Sharma (2004), visando legitimidade acadêmica, não basta 

dizer que há muitas empresas desse tipo no contexto empresarial em diversos 

países. É muito mais importante responder a questões como: essas empresas, 

chamadas familiares, são realmente diferentes de outros tipos de organizações? Por 

que essas empresas merecem uma atenção especial de pesquisa? 

Zahra e Sharma (2004) oferecem elementos importantes para caracterizar 

a produção acadêmica em empresas familiares. Os tópicos a seguir sintetizam suas 

idéias sobre as características e tendências da pesquisa na área: 

• Avaliações regulares: entendido como uma prática e uma tendência, a 

área de empresas familiares tem a cultura de elaborar avaliações 

periódicas e sínteses da literatura, de modo a atribuir sentido ao que tem 

sido produzido, capturar lições dos trabalhos já realizados e identificar 

direções para o futuro. Adicionalmente, os autores colocam que os 

reviews produzidos têm apresentado, de fato, impacto na produção 

acadêmica, tendo suas proposições aceitas e trabalhadas coletivamente 

pelos pesquisadores envolvidos com o tema; 

• Domínio da área: visando caracterizar de forma mais clara os limites da 

área de empresas familiares, uma tendência é que os pesquisadores 

devotem mais atenção a três aspectos: construir uma definição clara do 

que são empresas familiares; identificar a base de singularidade 

(distinção) do campo; e articular dimensões relacionadas ao desempenho 



23 
 

da empresa familiar. A definição mais clara do domínio da área, através 

desses três elementos, permitirá maior diálogo entre os trabalhos 

produzidos pelos próprios pesquisadores envolvidos com o tema e que a 

área se afaste do estágio pré-paradigmático em que se encontra 

atualmente (SHARMA, 2004; ZAHRA; SHARMA, 2004); 

• Tópicos estudados: a pesquisa em empresas familiares permanece 

fragmentada em seu foco e seus resultados. Enquanto, até meados de 

1980, as pesquisas estavam muito concentradas nas mãos de 

pesquisadores que eram mais envolvidos em suas atividades de 

consultoria do que na geração de resultados de pesquisa sob os critérios 

acadêmicos, a década de 1990 observou a atração de um número maior 

de pesquisadores ao mundo das empresas familiares. O tema ‘sucessão’ 

é historicamente predominante na área. Uma análise de artigos 

produzidos entre 1988 e 1997 mostra que, além do tema ‘sucessão’, 

alguns outros foram abordados pelas pesquisas, tais como: dinâmica 

interpessoal de família e negócio; desempenho das empresas; consultoria 

a empresas familiares e gênero e etnias em empresas familiares. 

Chrisman, Chua e Sharma (2003) analisaram 190 artigos publicados no 

período de 1996 a 2003 e mostraram resultados mais amplos. Concluíram 

que 22% dos trabalhos focaram em sucessão, 15% em desempenho 

econômico, 10% em governança da empresa, 6% em recursos e 

vantagem competitiva, 6% em conflitos, 5% em empreendedorismo / 

inovação, 5% em cultura, 5% em objetivos / formulação de estratégias, 

3% em internacionalização e 2% em profissionalização da empresa 

familiar. Tais resultados evidenciam o crescimento da variedade de temas 

tratados na área. O pequeno número de pesquisadores devotados à área 

dificulta a geração de frameworks teóricos mais amplos e poderosos. No 

entanto, conforme os reviews analisados comentam, pode-se observar 

uma tendência nesse sentido de enriquecimento teórico, dada a atração 

crescente de pesquisadores em relação ao tema empresas familiares. A 

Figura 1, a seguir, ilustra o avanço, na visão de Zahra e Sharma (2004), 

da produção acadêmica da área, em termos de abrangência e 

profundidade de temas e resultados de pesquisa. Como se pode 
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observar, a área avançou mais em abrangência temática do que em 

profundidade no tratamento dos temas. Para o futuro, é esperado que 

ocorra uma priorização de tópicos e um ganho de profundidade 

significativo, numa representação do amadurecimento esperado da área. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Abrangência versus profundidade na pesquisa sobre empresas familiares no 
transcorrer do tempo 
Fonte: ZAHRA; SHARMA, 2004. 

 

• Métodos utilizados: há uma prevalência histórica de estudos descritivos 

baseados em amostras pequenas na área de empresas familiares. 

Observa-se, no entanto, um crescimento de estudos empíricos 

caracterizados por maior rigor e amostras maiores. Outras tendências 

são: um movimento em direção a maiores experimentações e variedade 

mais rica de ferramentas; e uma mudança da dominância de estudos 

descritivos para a construção de teorias. 

• Tomar emprestado, mas não devolver: a pesquisa em empresas 

familiares tem se apropriado historicamente de proposições de teorias de 

outras disciplinas (psicologia, sociologia, economia, direito, sistemas de 

família), mas, em grande parte dos casos, não tem oferecido retorno a 

essas disciplinas sob forma de contribuições que poderiam enriquecer as 

teorias originais. Mais do que uma tendência, essa é uma característica 

da pesquisa em empresas familiares apontada por Zahra e Sharma 

(2004) a ser evitada, como diretriz proposta para os pesquisadores. Há 
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exceções em relação à prática de não oferecer contribuições à teoria de 

origem, como é o caso do intercâmbio entre a literatura de empresas 

familiares e a teoria da agência; 

• Diálogo apenas com os pares: observa-se, por fim, a tendência histórica 

dos pesquisadores da área de empresas familiares manterem diálogo 

apenas com seus pares, não estendendo esse diálogo para outras 

disciplinas e contextos de interação acadêmica. 

Sharma (2004), numa forma complementar às idéias de Zahra e Sharma 

(2004), oferece seu entendimento da literatura sobre empresas familiares, 

organizando-a em 4 diferentes níveis de análise: individual, interpessoal/de grupo, 

organizacional e social. Para cada nível, a autora classifica e discute a produção 

acadêmica da área. 

Para o nível individual, organiza a literatura nos seguintes grandes temas: 

fundadores; membros da próxima geração; mulheres; e funcionários não-familiares. 

Para o nível interpessoal/de grupo, ela identifica os seguintes tópicos como 

predominantes: natureza e tipo de acordos contratuais; fontes de conflito e 

estratégias de gestão (do conflito); transição intergerações. Para o nível 

organizacional, a autora mostra o predomínio da abordagem da resource-based view 

voltada às empresas familiares e as condições de recursos que impulsionam e 

limitam esse tipo de empresa. Para o nível social, mostra a prevalência de trabalhos 

que indicam a importância das empresas familiares em diferentes contextos 

nacionais, como Alemanha, Itália, Espanha, Suécia e EUA. 

Em relação ao tema desta dissertação, é muito escassa a produção 

acadêmica já existente na literatura que versa sobre empresas familiares. Dentre os 

trabalhos revisados, o que tem maior proximidade em relação ao tema aqui proposto 

é claramente o de Hatum e Pettigrew (2004), que trata da flexibilidade 

organizacional de empresas familiares em ambientes turbulentos. Outros trabalhos, 

como o de Klein e Blondel (2005), também guardam alguma relação com o tema 

desta pesquisa, por tratarem de temas relacionados, como o impacto de uma 

decisão estratégica (como a venda da empresa) sobre a família. Na mesma linha, 

trabalhos sobre estratégias de longo prazo em empresas familiares (como ZAHRA, 

2005), Naldi et al. (2007) ou Zellweger (2007)) poderiam ser mencionados, devendo-
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se observar, no entanto, que se tratam de trabalhos com focos distintos do que é 

aqui proposto, que tem como diferenciador o fato de analisar o comportamento 

estratégico das empresas familiares em ambientes turbulentos. 

Nesse mesmo sentido de caracterizar algumas das lacunas da literatura, 

deve-se destacar o alerta de Zahra (2007) em relação à ‘obsessão’ da pesquisa em 

empresas familiares em tratar de temas ligados à família, acabando por deixar de 

lado os aspectos mais diretamente relacionados ao negócio em si. 

2.2. Estratégia e profissionalização de empresas familiares 

Ao organizarem a literatura sobre empresas familiares em cinco grandes 

linhas de pesquisa, Ibrahim, Angelidis e Parsa (2008) apontam que os estudos sobre 

a estratégia dessas empresas formam uma das frentes de pesquisa da área. 

Indicam, no entanto, que tal assunto é ainda, curiosamente, pouco abordado por 

pesquisadores acadêmicos, conforme a citação abaixo: 

[...] paradoxalmente, temas-chave relacionados à efetiva gestão das 
empresas familiares, como os seus objetivos e formulação de 
estratégias, inovação, profissionalização das empresas, gestão dos 
recursos, cultura e internacionalização são rotineiramente ignorados 
ou permanecem pouco estudados (ZAHRA; SHARMA, 2004, p. 335). 

A importância do tema não é, todavia, diminuída por esse motivo e tal 

condição é vista com estranheza pelos autores acima, assim como por Zahra (2007), 

que propõe que ‘estratégia’ e ‘processo de tomada de decisão’ na empresa familiar 

sejam focos de mais trabalhos dos pesquisadores interessados em empresas 

familiares nos próximos anos. 

O tema ‘estratégia de empresas familiares’ é amplo e comporta diferentes 

subtemas e classificações, dado que pode abarcar tanto o conteúdo e o processo da 

estratégia em si, quanto temas-chave de trabalho no campo das empresas 

familiares, como sucessão, profissionalização, governança, desempenho, entre 

outros. Tais temas têm potencial de impacto estratégico para as empresas familiares 

e podem, por conseqüência, ser encarados como elementos da estratégia das 

empresas. Por outro lado, podem ser tratados como assuntos à parte, por serem, 

por si sós, complexos e desafiadores o suficiente para atraírem a atenção de 

pesquisadores. Como resultado, em algumas situações, tais temas são enquadrados 
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no assunto maior da estratégia de empresas familiares e, em outras, como temas 

autônomos de estudo, variando de autor para o autor. 

Nesta breve revisão da literatura de estratégia de empresas familiares, 

será priorizada a produção acadêmica sobre a estratégia em si (processo e 

conteúdo), bem como a relativa a um dos temas que, especificamente, tem maior 

relação com os resultados deste trabalho: a profissionalização de empresas 

familiares. 

2.2.1. Pesquisa em estratégia de empresas familiares 

A literatura existente que trata de estratégia em empresas familiares “é 

preferentemente descritiva a prescritiva” (SHARMA; CHRISMAN; CHUA, 1997). No 

entanto, é possível identificar autores bastante orientados para a produção de 

trabalhos de sabor prescritivo na seara da estratégia de empresas familiares, como 

é o caso de Ward (2005) e Ward (2004). Normalmente, autores deste último tipo são 

aqueles que combinam o papel de pesquisadores e de consultores para essas 

empresas. Dentre as prescrições fundamentais desses autores, está a 

recomendação de que haja um plano estratégico para a família e um plano para a 

empresa, que, naturalmente, devem guardar coerência entre si (WARD, 2005). 

Uma forma interessante de entender o foco primordial da pesquisa de 

estratégia de empresas familiares, em comparação com a pesquisa de estratégia em 

outras empresas, é a proposta por Sharma, Chrisman e Chua (1997). Tais autores 

partem de um framework simplificado do processo de formulação de estratégias, tal 

qual o apresentado na Figura 2 a seguir, e indicam que o cerne da pesquisa em 

estratégia da empresa familiar é identificar a influência e as interferências da família 

em cada etapa desse processo. 
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Figura 2 – Processo de estratégia em empresas familiares 
Fonte: SHARMA; CHRISMAN; CHUA, 1997. 

 

Com isso, algumas das preocupações da pesquisa de estratégia em 

empresas familiares, segundo Sharma, Chrisman e Chua (1997), seriam: 

• A inter-relação de interesses e valores da família e objetivos da empresa; 

• A influência das relações de família nas estratégias consideradas; 

• O impacto da sucessão, como questão estratégica, na longevidade da 

empresa; 

• O papel de questões familiares nos critérios de decisão, objetivos e 

alternativas consideradas pela empresa familiar; 

• O envolvimento familiar na estratégia e seu conseqüente impacto na 

dinâmica de implementação das estratégias; 

• As relações familiares e como a família percebe o papel de executivos 

não-familiares. 
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Ibrahim, Angelidis e Parsa (2008), numa outra visão, apontam que a 

pesquisa sobre estratégia de empresas familiares pode ser organizada em seis 

diferentes focos temáticos: 

• Processo de planejamento: alguns pesquisadores defendem que o 

processo de planejamento estratégico nas empresas familiares é distinto 

do processo nas não-familiares. Dentre as principais razões para tanto 

aponta-se o fato de que família e negócio formam sistemas distintos, que 

são muitas vezes contraditórios; 

• Diferença entre planos formalizados e não-formalizados: os principais 

assuntos desse tipo de trabalho são a identificação de ferramentas de 

estratégia e controle de estratégia utilizadas pelas empresas familiares e 

a análise do impacto da adoção dessas ferramentas no desempenho das 

empresas; 

• Monitoramento estratégico: trata-se de tópico de pesquisa menos 

estudado pelos pesquisadores, segundo Ibrahim, Angelidis e Parsa 

(2008). Tais pesquisas procuram explorar as diferentes fontes de 

informação usadas, a adoção de práticas de monitoramento em pequenas 

empresas familiares, os papéis de executivos familiares e não-familiares; 

• Horizonte temporal da estratégia e dos planejamentos estratégicos: a 

adoção de horizontes temporais mais longos tem um apelo intuitivo em 

empresas familiares, uma vez que se acredita que as famílias 

controladoras têm interesses que extrapolam os limites de um período de 

gestão executiva. Por tal razão, há trabalhos que procuram explorar o 

impacto dessa perspectiva temporal nas estratégias das empresas ou em 

grandes decisões, como é o caso de Zellweger (2007); 

• Governança: os pesquisadores que tratam deste tema têm focado suas 

atenções na composição, dinâmica e efetividade dos conselhos 

constituídos na empresa familiar. Algumas pesquisas sobre esse tema, 

diferentemente dos demais tópicos, têm produzido trabalhos com 

elementos prescritivos, além dos descritivos, em que os autores somam 
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suas visões pessoais e recomendações, com intenções de aplicação 

gerencial, aos resultados de análise de dados coletados empiricamente; 

• Estilos de liderança: os impactos dos estilos de liderança na satisfação e 

comprometimento de funcionários e na gestão de conflitos na empresa 

familiar são exemplos de focos de trabalho das pesquisas neste tópico. 

Numa visão sobre a literatura de estratégia de empresas familiares como 

um todo, percebe-se uma ênfase nos trabalhos em aspectos ligados ao processo de 

formulação de estratégias, em função das peculiaridades esperadas nas empresas 

familiares nesse tema. Particularmente, tais pesquisas têm sido predominantemente 

influenciadas pela abordagem clássica da pesquisa em Estratégia, cuja visão do 

processo de formulação estratégica é mais preocupada com planejamentos formais, 

que consistiriam de passos seqüenciais de análise estratégica, escolha e 

implementação. 

Sob essa ótica, os processos de formação de estratégias nas empresas 

familiares são tipicamente descritos como informais e não-estruturados, com 

decisões estratégicas sendo tomadas em reuniões informais (incluindo as realizadas 

durante os almoços e jantares da família), com poucos atores envolvidos e pouco 

uso de ferramentas e técnicas estratégicas formais – em síntese e genericamente, 

tais processos são caracterizados como ‘irracionais’, ‘não-sistemáticos’ e ‘não-

profissionais’ (HALL, 2002), sendo os canais de comunicação informais vistos como 

algo negativo e a ‘incompatibilidade de lógicas’ como um problema (KETS DE 

VRIES, 1993). 

Essa visão tem sido alvo de críticas recentes, que propõem outras formas 

de compreender a empresa familiar e sua dinâmica na formação de estratégias. 

Defende-se uma visão integrada, na qual o resultado da interação desses dois 

sistemas (família e negócio) não seja uma mera soma e sobreposição entre eles, 

mas sim a geração de um novo sistema com elementos entremeados, contendo 

dinâmicas e lógicas próprias (HALL; MELIN; NORDQVIST, 2006). 

Nesse contexto, a perspectiva do strategizing é especialmente relevante e 

merece destaque nesta breve revisão, por ser uma frente inovadora de pesquisa em 

empresas familiares e por ser capaz de tratar dos atores e ações sociais e suas 
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inter-relações na empresa familiar. Por tais razões, a menção a essa abordagem é 

feita nesta revisão. Essas interações sociais acabam por desempenhar um papel 

influente na formação das estratégias e as dinâmicas das quais as estratégias 

emergem estão profundamente enraizadas nos valores de família, nas emoções e 

na dimensão sócio-psicológica da propriedade (NORDQVIST, 2005; SHARMA; 

CHRISMAN; CHUA, 1997). 

Conforme Hall, Melin e Nordqvist (2006) indicam, a realização de 

pesquisas sob a perspectiva de strategizing implica uma redefinição da unidade de 

análise assumida. Enquanto a pesquisa em Estratégia tem adotado, em grande 

parte das vezes, a firma como um todo como unidade de análise, a perspectiva de 

strategizing prioriza as atividades diárias relacionadas à estratégia como essa 

unidade. Hall, Melin e Nordqvist (2006) sugerem quatro perspectivas teóricas para 

apoiar a construção da compreensão teórica do strategizing nas empresas 

familiares. Tais perspectivas são baseadas nos seguintes aspectos: valores, papéis, 

arena e legitimidade. É importante observar que a perspectiva de strategizing 

demanda a compreensão de fenômenos tácitos e de difícil captura de dados e que o 

uso dessas perspectivas teóricas procura tornar mais fácil e viável a realização 

desse tipo de pesquisa. 

Por fim, dentre as perspectivas teóricas que tratam da estratégia em 

empresas familiares, merece destaque a desenvolvida por Sirmon e Hitt (2003), que 

procura sistematizar os recursos diferenciadores da firma familiar4 em relação às 

empresas não-familiares. 

Para esses autores, o negócio familiar apresenta cinco diferentes tipos de 

recursos diferenciadores, quais sejam: 

• O capital humano: corresponde ao conhecimento, habilidades e 

competências das pessoas da empresa familiar. Essas características 

tendem a ser únicas nesse tipo de empresa em função da dualidade das 

relações no negócio e na família que os gestores desempenham. Muitas 

vezes, o conhecimento na empresa familiar é predominantemente tácito, 

                                            
4 No caso, os autores analisam o que chamam de ‘empresas familiares focais’, que são aquelas em 

que a propriedade e a gestão são concentradas numa unidade familiar e em que os membros da 
família esforçam-se para atingir ou manter as relações intra-organizacionais baseadas na família. 
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podendo ser transferido apenas através de exposição das pessoas à 

prática e de experiência; 

• O capital social: tratam-se dos recursos da firma ligados aos 

relacionamentos entre indivíduos e/ou organizações. O capital social é 

capaz de fornecer informação, conhecimento tecnológico, acesso a 

mercados e outros recursos complementares. As três dimensões do 

capital social – estrutural, cognitiva e relacional – podem estar integradas 

à família e aos laços do negócio familiar com stakeholders externos. 

Conforme a família desenvolve seu capital social, a tendência é que os 

relacionamentos do negócio familiar com fornecedores, clientes e outras 

organizações (como instituições financeiras) se tornem únicos e 

diferenciados. Entende-se também que o capital social é capaz de 

direcionar o desenvolvimento do capital humano nas gerações 

subseqüentes; 

• O capital de sobrevivência: diz respeito ao conjunto dos recursos 

pessoais que os membros da família estão dispostos a oferecer em 

benefício da empresa familiar, se houver necessidade de aportes, como 

no caso de períodos mais árduos do contexto econômico. Ainda que seja 

uma postura eminentemente dos membros da família e não da empresa 

em si, esse recurso tem relação com a idéia de longo prazo da empresa, 

na medida em que, quando ele é existente, representa o 

comprometimento das lideranças do negócio com a empresa e uma 

ferramenta que pode ser adotada para estratégias de sustentação da 

empresa ao longo do tempo; 

• O capital financeiro paciente: refere-se ao capital financeiro que é 

investido sem ameaças de liquidação, numa visão de longo prazo. Esse 

tipo de capital está grandemente relacionado com a idéia de a empresa 

familiar se auto-financiar em muitas das vezes, evitando soluções que 

contem com sócios externos à família em qualquer modalidade que seja. 

Tem conexão também com a propensão das empresas familiares 

assumirem horizontes temporais mais longos e com o seu desejo de fazer 

o negócio perpetuar para as gerações seguintes; 
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• A estrutura e custos de governança: diz respeito especialmente a 

empresas familiares que mantêm soluções de governança por longos 

períodos. Nesse caso, os processos de sucessão tendem a se espalhar 

largamente ao longo do tempo, gerando poucos custos relacionados à 

governança, conferindo condições de estabilidade à empresa familiar 

incomuns, se comparados a empresas não-familiares. 

Como nota importante, há que se observar que a existência desses 

recursos varia de empresa a empresa, podendo se adequar mais fortemente a uma 

ou outra organização. Deve-se ainda notar que os recursos relacionados por Sirmon 

e Hitt (2003) estão mais intensamente ligados às empresas familiares focais, 

definidas acima. 

2.2.2. Profissionalização na empresa familiar 

A profissionalização da empresa familiar pode ser entendida como o 

processo no qual ocorre a difusão dos seguintes elementos: (1) mecanismos formais 

de governança, como um conselho de administração ou conselho de diretores; (2) 

planejamento estratégico formal ou sistemas de controle (orçamentos, relatórios, 

contabilidade gerencial); (3) envolvimento de membros externos à família em 

conselhos e na gestão, comumente chamados de gestores profissionais (SONGINI, 

2006; DYER JUNIOR, 1996). 

A profissionalização não implica, necessariamente, o envolvimento de 

membros não-familiares ou familiares em papéis de gestão. Dyer Junior (1996) 

identifica três caminhos distintos e comuns na implementação de soluções de 

profissionalização da empresa familiar: a profissionalização de membros da família; 

a profissionalização de funcionários não-familiares; e a contratação de novos 

gestores profissionais. 

Songini (2006) realizou extensa revisão da literatura existente sobre 

profissionalização de empresas familiares e identificou as principais correntes de 

pesquisa existentes nesse tema. Essas correntes foram agrupadas pela autora em 

duas grandes categorias: teorias favoráveis à profissionalização das empresas 

familiares, que apontam os principais motivadores e necessidades da 

profissionalização; e teorias contrárias à profissionalização das empresas familiares, 
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que indicam sob quais perspectivas a profissionalização das empresas familiares 

pode representar riscos ou danos. 

Na primeira categoria, figuram duas correntes, a saber: a que analisa a 

profissionalização através da teoria da agência e a que a interpreta sob a ótica da 

teoria do crescimento da empresa. 

Segundo a teoria da agência, a propriedade e a gestão da empresa são 

esferas diferentes, ocupadas por atores individuais com motivações distintas e que 

buscam a maximização de sua ‘utilidade’, o que induz à conclusão de que, em 

grande parte das vezes, a relação entre os controladores e os gestores do negócio é 

problemática. 

Na empresa familiar, os controladores devem ser particularmente 

cuidadosos na minimização de problemas de agência, dada a situação peculiar 

desse tipo de empresa. Não raro, há alguma sobreposição entre os papéis de 

controle e gestão (agente) – o controle (ou parte dele) repousa nas mãos de 

agentes, criando dificuldades para separar decisões de controle e de gestão. Custos 

de agência podem surgir por diferentes razões, como pela existência de gestores 

ineficazes, gestores predatórios, não-alinhamento de interesses, particularmente 

entre controladores fora da gestão e alta direção, entre outros. 

Visando promover unidade e comprometimento entre controladores e 

outros membros da família e alinhamento entre controladores e gestores, diferentes 

práticas relacionadas à profissionalização podem ser adotadas (TAGIURI; DAVIS, 

1996), tais como: processos de orçamentação, relatórios de gestão e incentivos, 

visando limitar comportamentos oportunísticos de agentes; conselhos de 

administração, para comunicar os objetivos centrais aos agentes e controlar seu 

desempenho; envolvimento de membros não-familiares nos conselhos, também 

visando diminuir o oportunismo; planejamento estratégico para controlar custos de 

agência (SONGINI, 2006). Alguns estudos recentes indicam que o nível de 

profissionalização das empresas familiares é grandemente relacionado com a 

adoção de mecanismos de controle de custos de agência ou, em outras palavras, 

governança formal e sistemas de planejamento e controle (GNAN; SONGINI, 2003; 

MONTEMERLO et al., 2004). 
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A teoria do crescimento da empresa analisa características, problemas e 

vantagens do processo de desenvolvimento e crescimento da firma, quando esta 

visa se tornar uma grande corporação, passando pelos diversos estágios do ciclo de 

vida. Segundo essa perspectiva teórica, o uso da governança formal e sistemas de 

controle administrativo pode ser relacionado à complexidade ambiental e da firma 

(SONGINI, 2006). Conforme a empresa avança em seu ciclo de vida e a 

complexidade ambiental e organizacional aumenta, torna-se necessário para a 

empresa definir responsabilidades de gestão mais claramente e de modo mais 

formalizado, bem como delegar responsabilidades sobre diferentes atividades a 

gestores especializados. 

O estágio de profissionalização, segundo essa abordagem, é 

caracterizado por um relacionamento mais complexo entre a empresa e o ambiente 

que a envolve, o que demanda a adoção de sistemas de planejamento e controle 

mais sofisticados, de modo a permitir que a empresa lide com a evolução do 

ambiente externo. Na empresa familiar, o ciclo de vida pode ser caracterizado de 

forma específica, no que tange a influência da família, do negócio e da propriedade. 

Planejamento formal e sistemas de controle podem ajudar a lidar com a 

continuidade da empresa também (WARD, 2004). Dyer Junior (1996) e Gnan e 

Songini (2003) destacam que o modo como a profissionalização é conduzida em 

relação ao envolvimento de executivos familiares e não-familiares e à adoção de 

sistemas de governança, planejamento estratégico e controle impacta o sucesso do 

crescimento. 

Na segunda categoria (teorias contrárias à profissionalização das 

empresas familiares), são enquadradas três perspectivas teóricas, a saber: a 

stewardship theory, a teoria dos recursos da firma, e a teoria dos controles 

organizacionais. 

De modo distinto da teoria da agência, a stewardship theory aponta que 

há gestores que podem atuar mais orientados pelos interesses da organização do 

que pelos interesses pessoais. Nessa perspectiva teórica, tais gestores são aqueles 

cujas necessidades são baseadas no crescimento, auto-realização e que são 

intrinsecamente motivados. Quando aplicada às empresas familiares, a stewardship 

theory sugere que a coincidência dos valores e objetivos da família e do negócio, 
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pelo menos nas primeiras gerações, motiva os indivíduos a seguirem 

comportamentos colaborativos e altruístas, visando atingir os objetivos da empresa 

(DAVIS; SCHOORMAN; DONALDSON, 1997). 

Eaton, Yuan e Wu (2002) e Wu (2001) destacam que o parentesco e o 

altruísmo podem mitigar problemas de agência, como conseqüência de quatro 

elementos: criam história, linguagem e identidade singulares para a empresa 

familiar; produzem o senso de propriedade coletiva; reduzem assimetrias de 

informação entre os agentes da família; criam uma capacidade única de lealdade e 

comprometimento ao desempenho e estratégia de longo prazo da empresa (VAN 

DEN BERGHE; CARCHON, 2003). Como resultado, nas empresas familiares, os 

agentes tendem a lutar pelos mesmos objetivos dos proprietários (ou, quando as 

funções de agente e controlador estão na mesma pessoa, os objetivos da firma 

estão acima dos individuais). 

Com isso, a stewardship theory propõe que, em empresas familiares, 

governança formal e mecanismos de controle não são necessários, em função das 

relações entre as pessoas, além do que esses mecanismos pode vir a ter efeitos 

negativos no comportamento dos agentes (SONGINI, 2006). 

A teoria dos recursos da firma (ou resource-based view of the firm), 

aplicada às empresas familiares, sugere que há recursos e competências nesse tipo 

de empresa que a fazem única, permitindo que ela desenvolva vantagens 

competitivas peculiares baseadas na família (BARNEY, 1991; SONGINI, 2006). 

Chrisman, Chua e Sharma (2003) sugerem que a combinação dos sistemas da 

família e do negócio cria valor econômico e não-econômico e leva a empresa a 

competências difíceis de serem replicadas ou a vantagens peculiares e intrínsecas 

da condição familiar (familiness). 

Essa abordagem, apesar de classificada nessa segunda categoria, não é 

absolutamente conclusiva em relação aos efeitos da profissionalização, que pode ter 

impactos positivos e negativos na firma. De um lado, a sobreposição de papéis entre 

proprietário e agente pode ter pontos positivos, ao manter os diferenciais 

competitivos em relação a empresas não-familiares. De outro, alguns trabalhos 

defendem que essa sobreposição de papéis e não definição de regras mais claras 

de governança são barreiras ao desenvolvimento de novas relações e 
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características da empresa (CABRERA-SUÁREZ; DE SAÁ-PÉREZ; GARCIA-

ALMEIDA, 2001; WU, 2001). 

Segundo a teoria dos controles organizacionais, há três tipos distintos de 

controle: o social, o administrativo e o individual. Tais tipos influenciam o 

comportamento do indivíduo. A literatura sugere que as empresas adotam 

mecanismos de controle por diferentes razões, tais como o desafio de lidar com a 

crescente complexidade ambiental e da firma, a imposição de o empreendedor 

delegar atividades ou a necessidade de procurar financiamentos externos, entre 

outras. 

Essa teoria defende que clãs e sistemas baseados em controle social são 

mais efetivos do que controles administrativos e burocráticos, quando a formulação 

da estratégia, o processo de tomada de decisão e o poder na organização são 

gerenciados por poucas pessoas que compartilham valores comuns e coordenam a 

elas próprias através de relações informais (MINTZBERG, 1983; OUCHI, 1981; 

SONGINI, 2006). 

Em empresas familiares, as interações sociais entre membros da família 

permitem que elas usem mecanismos informais e culturais que substituem e 

complementam os sistemas administrativos formais. 

Em síntese, a partir das diferentes perspectivas teóricas apontadas, não 

surge uma figura conclusiva acerca dos efeitos benéficos e deletérios da 

profissionalização das empresas familiares – enquanto duas perspectivas defendem 

a profissionalização, uma mostra aspectos positivos e negativos (RBV) e outras 

duas apresentam argumentos contrários à profissionalização. 

Segundo Songini (2006), para melhor entender o papel, os motivadores e 

as características da profissionalização das empresas familiares, deve-se 

considerar, adicionalmente, que há um ciclo de vida na introdução de diferentes 

mecanismos e envolvimento de membros não-familiares, que é relacionado tanto ao 

negócio quanto à família (a teoria do crescimento da empresa aponta, por exemplo, 

que normalmente o conselho de administração e planejamento estratégico são 

implementados antes de mecanismos de controle de gestão). 
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2.3. Dinâmica dos ramos e a estratégia das empresas em contextos 
turbulentos 

A forma de organização, estrutura, caracterização de players, entre outros 

aspectos, relacionados a setores (ou ramos) da economia, têm sido estudados sob 

diversos enfoques. Dentre as perspectivas de análise em torno desse tema, 

historicamente, destaca-se a da Organização Industrial, que foi a origem da 

abordagem baseada no trinômio Estrutura-Conduta-Desempenho (SCP, sigla em 

inglês), para analisar o papel dos ramos no desenvolvimento econômico. 

A abordagem SCP procura relacionar condições tecnológicas e 

mercadológicas ao desempenho dos agentes econômicos (NEEDHAM, 1978) e 

constitui uma referência fundamental para a compreensão dos ramos de atuação 

das empresas. Uma das limitações, no entanto, comumente atribuídas a essa 

abordagem refere-se ao fato de suas análises serem de natureza 

predominantemente ‘estática’, isto é, procuram explicar um momento específico, 

muito embora seus métodos de análise possam envolver digressões em direção ao 

passado ou ao futuro. 

A característica dinâmica dos ramos da economia tem sido um tema cada 

vez mais estudado (BAJARI; BENKARD; LEVIN, 2004; LENOX; ROCKART; LEWIN, 

2007) e configura um foco especial de atenção não só da Economia, mas também 

para a pesquisa e prática na área de Estratégia. Sob esse último ângulo, o foco não 

recai no estudo detalhado das razões que levam a condições de turbulência, 

mudança e incerteza nos ramos, mas sim em aspectos relacionados à estratégia e 

tomada de decisão estratégica em empresas que fazem parte dos ramos marcados 

por diferentes tipos de turbulência (BOURGEOIS III; EISENHARDT, 1988; 

EISENHARDT, 1989b; BROWN; EISENHARDT, 1997; CHRISTENSEN; SUÁREZ; 

UTTERBACK, 1998). Nesse sentido, a turbulência do ramo é descrita, entendida e 

analisada, mas na condição de variável independente, no contexto de atuação das 

empresas. 

Bourgeois III e Eisenhardt (1988) denominam os ramos turbulentos de 

‘ambientes de alta velocidade’ (high-velocity environments). Sua definição para 

esses ambientes é ampla: 



39 
 

Por ambientes de alta velocidade, nós queremos dizer aqueles nos 
quais há mudanças rápidas e descontínuas na demanda, 
competidores, tecnologia e/ou regulamentação, de modo que a 
informação nesses contextos é geralmente imprecisa, indisponível ou 
obsoleta. (BOURGEOIS III; EISENHARDT, 1988, p. 816). 

 A definição acima não discrimina tipos distintos de turbulência nos ramos 

– tecnológica, de demanda, de competidores etc – coloca-os todos numa mesma 

classificação. Uma das razões possíveis para isso talvez seja o fato de que, em 

situações reais, é difícil a dissociação efetiva de fatores de diferentes tipos, 

causadores de turbulência e mudança, já que podem surgir de forma integrada. 

Ademais, como fenômeno, a existência de turbulências pode ter diferentes razões, 

mas estabelece desafios semelhantes em relação ao processo de tomada de 

decisão ou de formulação de estratégias. Sobre a definição acima, deve-se reforçar 

que é direcionada às decisões e reações tomadas dentro desses contextos – ao 

caracterizar as limitações na obtenção e uso da informação nesse tipo de situação, 

dá pistas nesse sentido. 

Um exemplo que ilustra bem o que são ramos em turbulência vem de 

Christensen, Suárez e Utterback (1998), que analisaram o ramo de discos rígidos no 

período de 1976 a 1989. As turbulências desse ramo advêm prioritariamente de 

aspectos tecnológicos. No período mencionado, algumas informações evidenciam 

esse fato: 

• O valor dos discos rígidos produzidos cresceu 35% ao ano, criando um 

mercado de US$ 13 bilhões em 1989; 

• Das 17 empresas que constituíam o ramo (todas, relativamente grandes e 

diversificadas) em 1976, todas faliram, saíram do negócio ou foram 

adquiridas; 

• 124 novas empresas entraram no ramo, sendo que 100 delas também 

faliram até o final do período mencionado; 

• Aproximadamente 60% dos fabricantes sobreviventes em 1989 entraram 

no ramo como start-ups a partir de 1976. 
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Os eventos-chave que afetaram o sucesso das empresas participantes 

relacionaram-se à emersão do ‘design dominante’5 para discos rígidos 

(CHRISTENSEN; SUÁREZ; UTTERBACK, 1998). 

Outro exemplo vem de Bourgeois III e Eisenhardt (1988) e de Brown e 

Eisenhardt (1997), que trataram, ambos, do ramo de microcomputadores. Segundo 

esses trabalhos, elementos que caracterizam a turbulência e alto nível de mudanças 

nesse ramo, entre 1980 e 1985, são os seguintes: 

• O player dominante em 1984 (IBM) havia entrado no ramo 3 anos antes 

apenas, sendo que, 7 anos antes, o ramo praticamente não existia (a 

Apple foi fundada em 1977); 

• O fenômeno de mudança/substituição tecnológica era uma ocorrência 

freqüente. Entre 1980 e 1985: UNIX e DOS suplantaram o sistema 

operacional CP/M; microprocessadores de 16 e 32 bits substituíram o 

padrão de 8 bits; a RAM de 64 K, o disco rígido Winchester e numerosas 

arquiteturas, como a RISC, surgiram; 

• As taxas de crescimento eram explosivas. O segmento de 

microcomputadores residenciais cresceu 805%, em 1982, e o segmento 

educacional, 325%; 

• Diversas empresas entraram e saíram do ramo e suas posições 

competitivas relativas flutuaram bastante. Em 1983, as empresas líderes 

eram Texas Instruments, Commodore, Sinclair/Times, Atari, Apple e IBM. 

Em 1984, apenas IBM e Apple estavam entre os maiores; a Sinclair não 

existia mais e a Texas Instruments havia saído do ramo. 

Para o período de 1993 a 1995, algumas características de turbulência 

apontadas foram as seguintes: 

• Crescente convergência entre computação, telecomunicações e 

eletrônica de consumo; 

• Crescimento de aplicações multimídia; 

                                            
5  Design dominante: trata-se da arquitetura básica de produto ou processo que se torna aceita como 

padrão de mercado. 
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• Mudanças de padrões; e 

• Surgimento e crescimento da Internet. 

O estudo das decisões estratégicas nesse tipo de contexto tem sido 

justificado pelas características específicas que detêm se comparadas às decisões 

em ramos mais estáveis ou de baixa turbulência. Questionam-se, nesses estudos, 

algumas das premissas de abordagens analíticas da área de Estratégia (como as de 

Porter (1980), Porter (1985) ou de Barney (2002)), que assumem, em grande 

medida, que a formulação de estratégias conta com tempo e recursos amplos para a 

obtenção e processamento analítico de informação. Dado que, em ambientes 

turbulentos: as informações nem sempre estão disponíveis; quando disponíveis, têm 

qualidade questionável ou são obsoletas; e o tempo de processamento analítico é 

notadamente restrito, a questão ‘como executivos tomam decisões estratégicas 

nesse tipo de contexto?’ ganha coloridos particulares. 

Por conseqüência do alto grau de mudanças dos ambientes turbulentos, 

existe grande risco de que julgamentos inadequados, pobres e equivocados sejam 

feitos por parte de decisores, dado que “é difícil prever a importância de uma 

mudança no momento em que ela está ocorrendo.” (BOURGEOIS III; 

EISENHARDT, 1988, p. 817). 

Visando evitar erros estratégicos, formas típicas de ação estratégica são 

ou esperar o desdobramento dos acontecimentos ou imitar comportamentos de 

outros (estratégias de decisão ‘wait and see’ e ‘me too’). No entanto, as duas 

estratégias de decisão podem ser arriscadas, dado que, em ambientes turbulentos, 

posições competitivas e janelas de oportunidade mudam rapidamente. Um dilema 

que passa a existir para o decisor, nesse tipo de contexto, é que é fácil cometer 

erros por agir muito rapidamente, bem como pode ser pouco efetivo atrasar a 

tomada de decisão ou copiar as estratégias de outros (BOURGEOIS III; 

EISENHARDT, 1988). A complexidade da tomada de decisão está estabelecida, 

tanto pela abrangência potencial das conseqüências em ambientes turbulentos, 

como pela dificuldade de realizar julgamentos e privilegiar uma alternativa em 

detrimento de outras. 
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Na literatura sobre empresas familiares em especial, estudos que tratam 

do comportamento das organizações em ambientes turbulentos são escassos. O 

trabalho de Hatum e Pettigrew (2004) é o único exemplo identificado, sendo que seu 

foco recai principalmente na flexibilidade organizacional das empresas familiares 

nesses contextos e, particularmente, nas competências necessárias para que a 

empresa seja capaz de adaptar-se rapidamente às demandas competitivas. O foco 

na estratégia desse tipo de empresa em contextos turbulentos permanece não 

tratado. 
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3. MÉTODO 

3.1. Design da pesquisa 

A abordagem fundamental de pesquisa neste trabalho pautou-se na 

realização de estudos de casos, visando explorar as questões de pesquisa 

apresentadas na seção introdutória. Dois estudos de caso foram realizados. As 

questões de pesquisa são, fundamentalmente, do tipo ‘como’ sobre um conjunto de 

acontecimentos em relação aos quais o pesquisador tem pouco ou quase nenhum 

controle. Nessa condição, têm nos estudos de caso uma abordagem de pesquisa 

adequada (YIN, 2001). A unidade de análise é o comportamento estratégico 

assumido no contexto turbulento, incluindo sua compreensão e as alternativas de 

decisão consideradas. 

Dada a ausência de conhecimento prévio sobre os aspectos de estratégia 

(de empresas familiares em contextos turbulentos) examinados neste trabalho, 

adotou-se um processo indutivo no qual não foram propostas hipóteses de início. É 

importante destacar que essa abordagem buscou explorar o tema, visando 

identificar elementos que possam servir de subsídio para a formação de teorias. 

A escolha do ramo sucro-alcooleiro brasileiro para este trabalho é 

conveniente em função tanto do fato de, nos últimos anos, notadamente desde 

2003, o setor passar por uma dinâmica que pode ser considerada ‘turbulenta’, de 

acordo com a definição operacional apresentada na subseção 3.4 e conforme 

análise da seção 4, quanto por sua histórica e atual alta concentração de empresas 

de controle familiar. 

A busca e sistematização de informações sobre o ramo, com o propósito 

de analisar o período recente em relação ao seu ‘nível de turbulência’, constituiu, por 

si só, uma frente de pesquisa importante no trabalho, com levantamento de dados 

primários (entrevistas com especialistas do setor) e secundários (publicações 

especializadas sobre o ramo e temas relacionados, artigos de imprensa, sítios de 

Internet, sobretudo de empresas e associações), visando orientar algumas das 

buscas e revisões bibliográficas, bem como completar a caracterização setorial. 

A alta concentração de empresas familiares no ramo foi confirmada pelos 

especialistas e publicações consultadas, mas pôde apenas ser evidenciada de forma 
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mais direta a partir de Prosperare (2005)6, que oferece uma visão dos ramos com 

maior concentração de empresas familiares no Brasil. A Figura 3, que indica os 

cinco setores principais resultantes dessa pesquisa, mostra que o ramo sucro-

alcooleiro, além de ter uma grande concentração de empresas familiares, fica atrás 

apenas do setor têxtil nesse quesito, no País7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ramos com maior participação de empresas familiares, dentre as 1000 maiores 
empresas do Brasil 
Fonte: PROSPERARE, 2005. 

 

O estudo envolveu duas empresas historicamente estabelecidas no ramo 

(aqui denominadas de Grupo Allegro e Grupo Presto), de origem e controle familiar, 

há pelo menos vinte e cinco anos, já tendo lidado com questões de sucessão pelo 

menos uma vez em sua história, mesmo que esse tema esteja em processo de 

discussão atualmente (2008) na empresa. As empresas são distintas em porte, o 

que as diferencia fundamentalmente em termos de posição competitiva num 

ambiente turbulento, sobretudo se considerado o fato de que o tópico ‘consolidação, 

fusões e aquisições no ramo’ surgiu com grande intensidade, como característica do 

                                            
6  Prosperare é uma consultoria brasileira especializada em atender empresas familiares, que, em 

2005, realizou uma pesquisa para caracterizar o perfil das empresas familiares brasileiras. 
7  A definição, adotada por Prosperare (2005), para empresas familiares é que esse tipo de empresa 

é toda aquela em que a maioria do capital votante está, em última instância, sob o controle de um 
indivíduo ou de uma família. Mesmo que essa definição seja distinta da adotada neste trabalho, 
entende-se que o dado de Prosperare (2005) seja bom indicador da grande concentração de 
empresas familiares no ramo. 
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contexto recente, desde as primeiras entrevistas e análises da dinâmica do setor. 

Num contexto como esse, o porte das empresas tem impacto potencial significativo 

no seu comportamento estratégico. As vantagens e desvantagens das pequenas e 

grandes empresas são distintas, assim como o acesso provável a tipos diferentes de 

negociação de fusão, aquisição e consolidação. 

O indicador adotado para distinguir as empresas foi o total de cana 

comercializado por ano (medido em total de cana equivalente)8. Nas análises 

especializadas consultadas e nas interações com os especialistas do ramo, é 

comum a referência às empresas pelo total de cana que são capazes de moer e 

vender. Durante as entrevistas, foram colhidas diferentes referências quanto ao 

porte das empresas, como a do presidente do Grupo Presto: 

Acredito que, nos próximos anos, quem quiser permanecer no setor 
vai precisar trabalhar com uns 8 a 10 milhões de toneladas, no 
mínimo. Hoje, umas 6 milhões de toneladas são razoáveis. Quem 
não está preparado ou se preparando agora ou já não está mais no 
jogo ou não vai estar no futuro. (presidente do Grupo Presto) 

A referência do diretor comercial do Grupo Allegro é um pouco distinta: 

“Um bom módulo de uns 10 anos atrás era 4 milhões de toneladas de cana. Hoje, 

esse módulo é uma coisa entre 15 e 20 milhões de toneladas”. 

As empresas estudadas são bastante distintas entre si, conforme se pode 

observar no Quadro 1 e podem ser encaixadas numa classificação conservadora. A 

empresa considerada de pequeno porte mói 4 milhões de toneladas por ano e 

comercializa o mesmo montante equivalente em produtos derivados. Essa referência 

está abaixo dos 6 milhões citados acima. E a empresa considerada de grande porte 

comercializa aproximadamente 18 milhões de toneladas de derivados de cana 

mensurados em cana moída equivalente, sendo quase 7 milhões moídos por ela 

própria. Nesse patamar, pode-se entender que ela está acima da referência de 20 

milhões de toneladas mencionada acima. Adicionalmente, deve-se considerar que a 

empresa de grande porte (Allegro) figura entre as cinco maiores empresas do ramo, 

segundo Anuário Exame Agronegócio (2007). 

                                            
8  Outro indicador relevante seria o total de cana moída por ano, mais ligado à produção do que o que 

foi adotado, ligado fundamentalmente à comercialização. 
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Essa seleção de empresas faz sentido sob a lógica de amostragem 

teórica, na medida em que confronta classes de empresas distintas. A literatura que 

trata os estudos de caso como base para a construção de teorias suporta essa 

forma de amostragem, ao indicar que “os casos podem ser selecionados para 

preencher categorias teóricas ou fornecer exemplos de tipos extremos” 

(EISENHARDT, 1989a, p. 537). Essa forma de seleção de casos é muito diferente 

do processo de seleção de amostras que visa aleatoriedade, típico de estudos 

experimentais, e está orientada a valorizar a geração de elementos relevantes para 

a teoria, a partir dos estudos de caso. 

O acesso do autor a decisores-chave nas empresas estudadas foi 

também fundamental no processo de escolha dos casos. Tal condição é 

particularmente relevante no universo das empresas familiares, nem sempre aberto 

a interlocuções externas que envolvem fornecimento de informações relevantes. 

O Quadro 1 a seguir apresenta uma caracterização breve das empresas 

incluídas na pesquisa. 

 

EMPRESA PORTE ENTREVISTADOS 
Grupo Allegro Grande (capacidade de moagem de 

cana pouco menor de 7 milhões de 
toneladas por ano em 2007/08; 
comercialização de derivados de 
cana correspondentes a 18 milhões 
em 2007/2008; além de estar entre 
as maiores empresas nacionais em 
faturamento em 2006) 

5 entrevistados: 
• Diretor-presidente 
• Diretor comercial 
• Gerente comercial (e 

herdeiro) 
• Superintendente da holding 
• Diretor agrícola 

Grupo Presto Pequeno-médio (capacidade de 
moagem e comercialização de cana 
próxima a 4 milhões de toneladas 
por ano em 2007/08) 

1 entrevistado (duas vezes): 
presidente (a empresa 
negou-se a disponibilizar 
outros interlocutores em 
função da natureza dos 
assuntos tratados neste 
trabalho) 

Quadro 1 – Empresas incluídas na pesquisa 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em cada um dos casos, as fontes de informação incluíram os principais 

decisores das empresas e/ou seus subordinados diretos, sendo que o papel de 
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principal executivo coincidiu com o de principal controlador do negócio em ambos os 

casos. 

A entrada nas empresas se estabeleceu a partir de contatos do autor, 

diretos ou indiretos (via indicações de terceiros), sendo o alvo inicial de interação o 

principal executivo da empresa, nos dois casos. A partir do primeiro contato e 

entrevista, outras fontes de informação foram viabilizadas, com o apoio do primeiro 

entrevistado e seu julgamento acerca das fontes mais indicadas, dado o tema da 

pesquisa. 

É importante apontar que, em um dos casos (Grupo Presto), houve certa 

resistência do entrevistado a indicar novos nomes, em função, segundo ele, da 

natureza do tema (“Tudo o que poderia ser dito já o foi, o resto é confidencial. Nesse 

tipo de assunto, o porta-voz da empresa só pode ser eu.”) e da ocupação dos 

profissionais numa fase tão ativa do ramo quanto a na qual foi conduzida esta 

pesquisa. Por um lado, isso pode ser entendido com uma limitação do trabalho. Por 

outro, não se configurou como um impedimento à inclusão dessa empresa como 

caso estudado neste trabalho, uma vez que a interlocução com o seu presidente 

rendeu conteúdo interessante sobre as questões de pesquisa deste trabalho e que 

foi julgada válida a sua postura de não permitir que funcionários de sua empresa 

fossem incluídos na pesquisa, dada a natureza estratégica do tema. 

No transcorrer do trabalho, conforme resultados parciais emergiram, 

indicando a importância da atração de investimentos externos, novos entrantes e 

dos movimentos de consolidação do setor, buscou-se acesso a empresas externas 

(ao setor e/ou ao País) com propósitos de investir no ramo e de o consolidar, em 

alguma medida, com aquisições de unidades produtoras ora fragmentadas. O 

propósito dessa interlocução foi completar os resultados obtidos junto às empresas 

familiares do setor, analisando a visão ‘do outro lado da mesa’. Em termos mais 

específicos, procurou-se identificar como esse tipo de investidor entendia o setor – 

suas oportunidades e desafios, dada a sua dimensão ‘familiar’; adicionalmente, 

procurou-se explorar os critérios adotados para a seleção de empresas-alvo para 

eventuais aquisições e como a dimensão familiar interfere nesse processo. 

Dois investidores externos foram consultados: um, de origem japonesa, 

que, em sociedade com um grande grupo empresarial brasileiro (não atuante 
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anteriormente no ramo sucro-alcooleiro), pretende consolidar o setor e figurar entre 

as empresas líderes; e outro, de origem majoritariamente norte-americana, com 

propósitos semelhantes. 

No primeiro desses casos, entrevistas foram conduzidas com o diretor 

geral da empresa japonesa no Brasil para o assunto bioenergia e com seu 

subordinado direto. No segundo, o contato foi realizado com o CFO (Chief Financial 

Officer) da empresa apenas. 

3.2. Coleta de dados 

O trabalho usou as seguintes fontes de dados: 

• Fontes primárias: (a) entrevistas com lideranças das empresas 

estudadas; (b) entrevistas com lideranças do setor e especialistas; 

• Fontes secundárias: (c) relatórios especializados sobre o ramo sucro-

alcooleiro; (d) publicações de mídia sobre o ramo e sobre as empresas 

estudadas. Adicionalmente, utilizaram-se também documentos fornecidos 

por uma das empresas estudadas. Tais documentos continham dados 

básicos de caracterização das empresas do ramo em geral e um 

mapeamento bastante atual de projetos de investimento anunciados no 

setor. 

Incluindo os casos e o entendimento do ramo e sua dinâmica, foram 

realizadas catorze entrevistas semi-estruturadas (seis nos casos, três com 

investidores e cinco com especialistas no ramo ou em empresas familiares). Nesse 

formato, as discussões foram guiadas por questões que permitiam aos respondentes 

algum grau de liberdade para relatar suas experiências. Tipicamente, as entrevistas 

duraram entre 50 e 80 minutos. Os respondentes eram apresentados ao propósito 

da pesquisa no agendamento das conversas (por telefone ou correio eletrônico), 

bem como na introdução da entrevista em si. 

Antes da fase das entrevistas propriamente dita, foi realizado um pré-teste 

do roteiro junto a duas lideranças de empresas do ramo (uma delas coincidiu com o 

mais alto executivo de uma das empresas incluídas nos estudos de casos), o que 

possibilitou ajustes no conteúdo do roteiro inicialmente concebido. A versão final do 
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roteiro está anexa a esta dissertação. A mesma versão do roteiro foi aplicada para 

todos os entrevistados das empresas pesquisadas. Para os especialistas do ramo, 

entrevistados como apoio à caracterização da dinâmica recente do setor, o roteiro 

acima citado foi ajustado, excluindo as questões relativas às visões e alternativas 

assumidas pela empresa. Para os investidores externos ao ramo, outro roteiro, muito 

simples, foi elaborado, também a partir do anterior. 

O roteiro elaborado para as empresas estudadas iniciava as entrevistas 

solicitando ao entrevistado uma breve apresentação da empresa, incluindo a sua 

fundação, as principais fases e marcos de sua história, a evolução da estrutura 

societária e a participação de familiares na empresa. Na seqüência, perguntava 

sobre o contexto de turbulências do ramo nos últimos anos, notadamente desde 

2003, com foco fundamental nos principais desafios e oportunidades entrevistos a 

partir daí. Por fim, questionava sobre as alternativas de decisão consideradas para 

lidar com os desafios e oportunidades do contexto recente do ramo. 

No caso das entrevistas junto aos investidores externos, o roteiro tinha 

início com a solicitação de apresentação sintética do entrevistado e da empresa, seu 

interesse de entrada no ramo sucro-alcooleiro, seus objetivos para o futuro, sua 

interpretação em relação aos desafios e oportunidades do contexto, destacando a 

forma como entende a dimensão familiar do ramo. Por fim, o roteiro, buscava tratar 

de como esses investidores selecionavam e analisavam as empresas-alvo para 

eventuais aquisições e como a dimensão familiar interferia nesse processo, bem 

como em eventuais processos efetivos de aquisição. 

A realização deste estudo se deu em meio ao processo de turbulências 

do ramo sucro-alcooleiro no Brasil. Com isso, apesar de se considerar que o período 

de turbulências tem um marco importante em 2003, entende-se que há a tendência 

dos resultados obtidos terem maior relação com os anos mais recentes do que com 

os mais próximos de 2003. Isso porque o processo de coleta de dados não 

direcionou que as respostas dos entrevistados atendessem ao período de 

turbulências como um todo, mas sim que apresentassem a visão sobre as 

turbulências de forma geral temporalmente, tanto no tocante à caracterização do 

problema quanto às alternativas de decisão consideradas. 
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Dados secundários sobre o ramo sucro-alcooleiro brasileiro e mundial e 

sobre as empresas estudadas foram coletados de relatórios especializados 

(incluindo relatórios produzidos por bancos de investimento), de sítios de Internet de 

empresas, associações, órgãos governamentais (sobretudo, brasileiros e norte-

americanos) e de artigos de imprensa. Os dados secundários foram fundamentais 

para o entendimento da dinâmica recente do ramo e suportaram o processo de 

entrevistas antes, durante e depois de sua realização, servindo para completar, 

confirmar e ajustar informações primárias. 

3.3. Análise de dados 

A análise de dados foi pautada por, primeiramente, construir estudos de 

caso individuais para efetuar comparações na seqüência, visando obter resultados 

conceituais mais robustos. 

Após a realização da coleta de dados (primários e secundários), as 

transcrições das entrevistas e os dados secundários levantados foram usados como 

base para a produção de um documento único de trabalho para cada caso, 

contendo, além da apresentação sintética da empresa, a sistematização e 

classificação das principais idéias levantadas e sua relação com as questões 

centrais de pesquisa. Por exemplo, as idéias classificadas em temas como 

‘consolidação do ramo’, ‘participação da família no ramo’ e ‘entendimento da 

dinâmica dos últimos cinco anos’, foram diretamente relacionadas à primeira 

questão de pesquisa; idéias atinentes à estratégia das empresas foram conectadas 

à segunda questão. 

Esses documentos foram usados para dois tipos de análise: interna ao 

caso e entre casos. A análise interna ao caso focou em descrever os eventos, fatos 

e idéias apresentados pela empresa sob estudo e encaminhar conclusões que 

podem sugerir subsídios para a formação de teorias relacionadas à estratégia de 

empresas familiares em contextos de turbulência. 

A análise entre casos iniciou-se após as análises dos casos individuais 

serem completadas. Em termos gerais, foram buscadas as principais similaridades e 

diferenças entre os casos estudados. Uma forma adotada para realizar isso foi 

comparar os casos com auxílio de quadros e tabelas. 
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O que surgiu desse processo foi uma representação esquemática dos 

elementos que compõem as turbulências do ramo nos últimos anos, na visão dos 

entrevistados. Tal esquema contém também as relações entre os elementos, a partir 

do conteúdo das entrevistas realizadas junto às duas empresas estudadas. Surgiram 

também descrições e representações das estratégias das empresas estudadas, 

representadas em quadros comparativos. Por fim, procurou-se estabelecer relações 

entre o referencial teórico relacionado à pesquisa (apresentado na seção 2) e os 

dados empíricos obtidos dos estudos de caso. Tais resultados são apresentados na 

seção 6. 

3.4. Definições operacionais 

Quatro definições operacionais são fundamentais neste trabalho: a que 

estipula o que se entende por empresa familiar; a que esclarece o que é um ramo 

turbulento; a que estabelece o que é ‘dimensão familiar’; e a que indica o que se 

entende por profissionalização, para fins desta pesquisa. Eis as definições abaixo: 

• Empresas familiares: entende-se, neste trabalho, que empresas familiares 

são aquelas em que o controle majoritário recai nas mãos de uma família 

e em que pelo menos um membro dessa família, proprietário ou herdeiro 

do controle, esteja envolvido diretamente com a gestão da empresa, seja 

como executivo ou membro de conselho; 

• Ramos em turbulência: aqueles nos quais há mudanças rápidas e 

descontínuas na demanda, competidores, tecnologia e/ou 

regulamentação, de modo que a informação nesses contextos é 

geralmente imprecisa, indisponível ou obsoleta (assume-se, aqui, 

portanto, a mesma definição de Bourgeois III e Eisenhardt (1988), para 

ambientes de alta velocidade); 

• Dimensão familiar: conjunto de aspectos e variáveis correspondentes à 

participação e influência de familiares na empresa, seja em funções de 

controle e/ou de gestão. A ‘dimensão familiar’ aplica-se tanto às empresas 

familiares, quanto ao ramo em que estão inseridas; 

• Profissionalização na empresa familiar: diz respeito ao processo de 

desenvolvimento e difusão de: mecanismos formais de governança (como 



52 
 

conselhos de administração, por exemplo); processos e estruturas formais 

de planejamento e gestão; regras, orientadas por objetivos de negócio, 

para a participação de familiares na empresa, como executivos; 

envolvimento de membros externos à família em conselhos e na gestão 

(comumente chamados de gestores profissionais). Tal definição foi 

construída com base em Songini (2006) e Dyer Junior (1996).
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4. O RAMO SUCRO-ALCOOLEIRO E SUA DINÂMICA RECENTE 
NOS CONTEXTOS NACIONAL E MUNDIAL 

Este capítulo apresenta o ramo sucro-alcooleiro brasileiro, com destaque 

para o produto álcool carburante e para a sua dinâmica mais recente, notadamente 

nos últimos cinco anos (2003-2008). Tal dinâmica envolve todas as empresas do 

ramo, sendo, por conseqüência, contexto externo comum, com todas suas 

características e variáveis, às empresas incluídas nos estudos de caso desta 

pesquisa. 

É importante lembrar que, para as finalidades deste trabalho, 

modificações significativas, em pequeno intervalo de tempo, na estrutura e variáveis 

fundamentais de um ramo, são entendidas como causadoras potenciais de impactos 

importantes na estratégia ou tomada de decisão estratégica por parte das empresas 

desse setor (BROWN; EISENHARDT, 1997; EISENHARDT, 1989b). 

Sob esse mote central, a caracterização aqui apresentada procura 

enfatizar evidências relacionadas a movimentos recentes ou expectativas de grande 

impacto no setor e sua organização, tais como: projeções de demanda para os 

próximos anos; novos projetos e investimentos, anunciados ou em curso; fusões, 

aquisições e novos entrantes; e investimentos em tecnologia. Esses aspectos são 

apresentados na seção 4.3. Antes dessa seção, apresentam-se: uma breve 

caracterização histórica do ramo sucro-alcooleiro no Brasil (seção 4.1); e descrições, 

características e dados básicos do setor, com destaque para o produto álcool 

carburante (seção 4.2). Essas duas primeiras seções acabam por apoiar um melhor 

entendimento da dinâmica apresentada na seção 4.3. 

4.1. Antecedentes históricos do ramo sucro-alcooleiro – breve caracterização 

O ramo sucro-alcooleiro no Brasil tem origens que remontam aos 

primórdios da colonização brasileira pelos portugueses. Pode-se considerar que o 

setor teve seu marco inicial no País em 1532, com a chegada das primeiras mudas 

de cana-de-açúcar, através da expedição marítima de Martim Afonso de Souza, e a 

posterior instalação do primeiro engenho de cana-de-açúcar na cidade de São 

Vicente. 
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Por mais de dois séculos, o açúcar foi o principal produto da economia 

brasileira e o País assumiu, gradualmente, posição entre os mais relevantes 

produtores mundiais, ao lado de países da América Central. O surgimento do açúcar 

de beterraba na Europa, o ganho de know how de produção de açúcar por parte dos 

holandeses e o Bloqueio Continental imposto por Napoleão Bonaparte foram fatores 

ligados ao declínio da cana-de-açúcar em terras brasileiras, entre os séculos XVIII e 

XIX. A agricultura nacional passaria a ter no café o seu grande produto a partir de 

então, particularmente no Estado de São Paulo. 

A crise de 1929 teve impactos significativos no agronegócio do País. A 

queda generalizada dos preços internacionais levou a modificações na sua 

organização e lógicas de funcionamento. Na economia sucro-alcooleira, a 

intervenção do Estado se fez presente, tornando, por exemplo, em 1931, obrigatória 

no País a mistura de 5% de etanol9 na gasolina. Na mesma época, em 1933 mais 

precisamente, foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), com o propósito de 

regular o equilíbrio do mercado, regendo cotas de produção e controlando de forma 

ampla a comercialização (UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO 

PAULO, 2004). 

É válido também observar que a crise de 1929 teve influências indiretas 

na formação da organização mais recente do ramo sucro-alcooleiro no Brasil, sendo 

determinante para a transferência e diversificação da posse de terras de 

cafeicultores para outros proprietários. O sistema cafeeiro paulista da época contava 

com imigrantes europeus (notadamente italianos) trabalhando em regime de 

colonato10, que lhes permitia produção própria parcial, além da entrega da maior 

parte da produção para os grandes proprietários. Com a crise, que repercutiu no 

fracasso das transações comerciais de café, incluindo as de exportação, alguns 

cafeicultores tiveram que entregar suas terras ao Banco do Brasil, avalista principal 

das operações de trading de café da época. Nessa condição, o banco 

governamental acabou por acumular grande quantidade de terras paulistas e partiu 

a negociá-las, tendo nos trabalhadores europeus beneficiários importantes desse 

processo. 
                                            

9  Etanol é outro nome para o álcool etílico (CH3CH2OH) ou simplesmente álcool, seja ele utilizado 
para finalidades carburantes ou industriais (bebidas ou farmacêuticos/cosméticos). 

10  Os imigrantes europeus, em alguma medida, substituíram a mão-de-obra escrava negra, que 
constituía a base operacional da agricultura paulista do café até o final do século XIX. 
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Esse período caracteriza, portanto, a ascensão de muitos colonos 

europeus a proprietários de terra. Alguns desses imigrantes estão na raiz da 

estrutura atual do ramo sucro-alcooleiro paulista. Diz-se que famílias conhecidas 

hoje em dia no setor, por serem detentoras de empreendimentos relevantes – tais 

como as famílias Ometto, Biaggi, Carollo, Bellodi e Ruette – têm a origem de seus 

patrimônios e negócios ligada a esses acontecimentos. 

Digna também de nota no desenvolvimento do setor foi a elaboração do 

Estatuto da Lavoura Canavieira por Barbosa Lima Sobrinho, no início da década de 

1940. Tal documento, entre outras coisas: contém definições básicas da cadeia 

sucro-alcooleira, como a que caracteriza o fornecedor de cana, diferenciando-o do 

lavrador; determina a formação de um cadastro de fornecedores pelo IAA; e 

apresenta uma proposta de inclusão social dos trabalhadores rurais (UNIÃO DA 

AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2008). As idéias previstas pelo 

Estatuto vigem até hoje e são base fundamental para a organização do setor sucro-

alcooleiro no século XX. 

Em tempos mais recentes, o ramo de açúcar e álcool teve um período 

muito importante a partir da década de 1970, com o Programa Nacional do Álcool, o 

Próalcool. Antes do programa, o álcool era secundário para os produtores, sendo 

entendido principalmente como válvula de segurança para eventuais crises no 

mercado de açúcar. Com o programa, o álcool saiu da condição de ‘subproduto’ e 

ganhou relevância para a economia do setor. No contexto histórico pré-Proálcool, o 

ramo passava por uma crise de superprodução, devido aos elevados investimentos 

realizados na década de 1960 e início de 1970, à redução da demanda internacional 

de açúcar e à queda de preços, particularmente por volta de 1974 (SOUZA, 2006). 

O Proálcool foi um programa de muito relevo para o setor sucro-alcooleiro 

e para a economia brasileira como um todo, uma vez que surgiu numa época pós-

crise do petróleo (1973), diferenciando o Brasil mundialmente como autor de uma 

solução própria de energia, carburante sobretudo. 

Segundo União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (2006), três 

fases emblemáticas existiram entre as décadas de 1970 e 1990, englobando o 

Proálcool, seu início e sua fase posterior, quais sejam: 
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• Meados dos anos 70 (a partir de 1975, mais propriamente): lançamento 

do Proálcool, com montagem de destilarias anexas às usinas de açúcar 

para a fabricação de álcool anidro; 

• Fim da década de 1970 e década de 1980: segunda etapa do Proálcool, 

com a construção de destilarias autônomas voltadas à produção de álcool 

hidratado para atender exclusivamente veículos movidos a álcool. 

Acordos com a indústria automobilística foram assinados para que esta 

passasse a produzir carros a álcool puro. Na década de 1980, os carros a 

álcool lideraram as vendas de veículos leves no País, algo que só foi 

revertido após uma crise de desabastecimento enfrentada pelo setor no 

final da década de 1980. Dentre as razões para essa crise, estão a 

retirada de subsídios governamentais para a produção de álcool e a 

elevação dos preços do açúcar no mercado internacional; 

• Anos 1990: instalação de unidades anexas para a fabricação de açúcar, 

motivada pela exportação do produto. 

O processo de desregulamentação do setor marcou fortemente a década 

de 1990, com mudanças institucionais e organizacionais significativas. Em 1990, o 

IAA foi extinto e o ramo teve que procurar soluções próprias para equilibrar demanda 

e oferta. No final da década, os preços do álcool e do açúcar deixaram de ser 

fixados pelo governo. Nesse contexto, o setor foi estimulado a buscar ganhos de 

eficiência em seus processos de produção, visando reduzir custos e aumentar a 

competitividade de seus produtos no ambiente de livre mercado. Essa mudança 

fundamental está entre as mais significativas da história recente do setor, 

influenciando fortemente grande parte de suas práticas vigentes até os dias atuais. 

4.2. Fundamentos do setor no Brasil e o produto álcool carburante 

A cana-de-açúcar é a base para a formação do setor sucro-alcooleiro no 

Brasil. Os atributos naturais do País favorecem o vasto desenvolvimento dessa 

cultura e são, junto do conhecimento tecnológico acumulado ao longo do tempo, os 

fatores que fazem da cana a matéria-prima adotada para a produção de açúcar e 

álcool no Brasil. 
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A cultura da cana se espalha pelo País em duas grandes regiões, com 

características distintas em termos históricos e naturais: Norte-Nordeste e Centro-

Sul. No Norte-Nordeste, a safra da cana ocorre entre os meses de setembro e 

março e tem concentrado aproximadamente de 13% a 15% da produção nacional 

nos últimos anos; no Centro-Sul, a safra se desenvolve entre maio e novembro, 

sendo responsável por algo em torno de 85% a 87% da produção do País, segundo 

dados da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (2008). De acordo com 

Knack (2008), o País conta atualmente (2007/2008) com 328 unidades produtoras, 

sendo 254 no Centro-Sul e 74 no Norte-Nordeste. 

Três indicadores são usualmente utilizados para caracterizar o 

desempenho do setor sucro-alcooleiro brasileiro, em termos macro: a quantidade 

total de moagem de cana, o volume de álcool produzido e a quantidade de açúcar 

fabricada – ou seja, indicadores da produção. Para as safras de 2006/2007 e 

2007/2008, esses valores são os seguintes11: 

 

 Safra 2006/2007 Safra 2007/2008 (E) 

Moagem de cana (toneladas) 426 milhões 486 milhões
Volume de álcool produzido (litros) 17,9 bilhões 21,9 bilhões
Quantidade de açúcar produzido (toneladas) 29,7 milhões 30,4 milhões
Quadro 2. Indicadores-macro de produção do ramo sucro-alcooleiro brasileiro - safras 
2006/2007 e 2007/2008 
Fonte: eaborado pelo autor com dados da UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE 
SÃO PAULO, 2008. 

 

Há diferentes tipos de álcool e de açúcar produzidos no Brasil. Entre os 

álcoois, destacam-se dois tipos: o álcool anidro, usado em misturas com a gasolina; 

e o álcool hidratado, vendido diretamente em bombas de combustível, podendo ser 

usado em motores a álcool ou flex fuel. Além da finalidade carburante, há aplicações 

industriais para os álcoois (bebidas, cosméticos, produtos de limpeza), mas estas 

representam menos de 5% de toda a produção (COPERSUCAR, 2007). Entre os 

                                            
11  As estimativas da safra 2007/2008 baseiam-se no desempenho da safra do Centro-Sul, anunciado 

pela UNICA em dezembro de 2007, após fechamento da safra dessa região em novembro do 
mesmo ano. As estimativas da produção nacional foram feitas utilizando os percentuais dos anos 
mais recentes de distribuição da produção entre Centro-Sul e Norte-Nordeste. 
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açúcares, os tipos são mais diversificados, destacando-se o demerara (ou bruto, não 

refinado), o VHP (Very High Polarization, o mais exportado pelo País), o refinado, o 

branco e o cristal, entre outros. 

Este trabalho tem por foco principal o produto álcool carburante e, por tal 

razão, esta seção, a partir deste ponto, concentrará a atenção em dados, eventos e 

análises relacionados a esse produto. Aspectos relacionados ao açúcar apenas 

serão evocados quando for de utilidade para apoiar entendimentos mais claros das 

questões mais ligadas ao álcool. 

O Brasil é o principal produtor de cana do mundo. Sua produção de álcool 

está também entre as maiores: até 2005, era o principal produtor mundial; 

atualmente, está em segundo lugar, tendo sua produção sido superada pelos EUA, 

que produziram 24,6 bilhões de litros de álcool combustível em 2007 (RENEWABLE 

FUELS ASSOCIATION, 2008a). Juntos, Brasil e EUA têm representado, nos últimos 

anos (desde 2004), pouco mais de 70% da produção mundial de álcool. 

O Quadro 3 a seguir apresenta os principais produtores de álcool 

combustível no período de 2004 a 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3. Principais produtores mundiais de álcool combustível 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da F.O.LICHT apud RENEWABLE 
FUELS ASSOCIATION, 2008b. 

 

Considerando os níveis já apresentados para as produções brasileira e 

norte-americana, para 2007/08 e 2007 respectivamente, os 5% da produção 
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brasileira voltados para finalidades não-carburantes e uma mudança do percentual 

de 70% para aproximadamente 88% da participação de Brasil e EUA somados em 

relação à produção global (RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, 2008a), é possível 

estimar a produção mundial de 2007 em aproximadamente 51,6 bilhões de litros 

(apenas álcool carburante). 

A produção de cana e álcool, no Brasil, é bastante fragmentada entre as 

unidades produtoras. As dez principais unidades brasileiras de moagem de cana e 

de produção de álcool da safra 2007/2008 estão apresentadas nos quadros 4 e 5 a 

seguir. Esses dados reforçam a importância da região Centro-Sul, pois, nessas listas 

de principais unidades de produção, figuram apenas fábricas dessa região. Em 

moagem de cana, a primeira unidade produtora do ranking do Norte-Nordeste ocupa 

apenas a 40ª posição no ranking nacional; e, em produção de álcool, a primeira 

unidade norte-nordestina ocupa a 92ª posição do ranking do País. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Dez principais unidades produtoras brasileiras em termos de moagem de cana – 
safra 2007/2008 
Fonte: elaborado pelo autor com dados de KNACK, 2008; UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA 
CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2008. 

 

Num quadro mais completo, no País, há atualmente (2008) apenas 14 

unidades que moem mais de 4 milhões de toneladas de cana (somadas 

representam 72,2 milhões de toneladas ou 15,7% do total), 58 unidades que moem 

entre 2 e 4 milhões (somadas: 164,6 milhões ou 34,3% do total), 111 que moem 

entre 1 e 2 milhões (somadas: 157,8 milhões ou 32,9% do total) e 145 que moem 

menos de 1 milhão de toneladas (somadas: 82,2 milhões ou 17% do total). Tais 

números mostram uma concentração da produção em unidades de porte médio. 

Aproximadamente 12% do 
total de moagem de cana 
do País 
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Com base nas mesmas fontes, as fábricas moem atualmente (safra 2007/2008), em 

média, 1,5 milhão de toneladas de cana por ano, sendo a média existente no 

Centro-Sul superior à do Norte-Nordeste do País. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Dez principais unidades produtoras brasileiras em termos de produção de álcool 
(anidro e hidratado) – safra 2007/2008 
Fonte: elaborado pelo autor com dados de KNACK, 2008; UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA 
CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2008. 

 

Em diferentes partes do mundo, o álcool é fabricado a partir de outras 

matérias-primas além da cana, sendo as principais o milho (típico dos EUA) e a 

beterraba-de-açúcar (característica do continente europeu). Outras alternativas de 

matéria-prima, como o trigo, a celulose e a madeira são menos representativas em 

termos de escala atualmente (THE ROYAL SOCIETY, 2008, p. 10). 

O uso da cana-de-açúcar, apoiado pelas tecnologias de produção 

desenvolvidas pelo setor sucro-alcooleiro nacional no decorrer de sua história, 

diferencia o Brasil dos demais países do mundo na produção de álcool, em função 

de dois fatores principais: 

• O estreito relacionamento entre os produtos açúcar e álcool, em termos 

econômicos e produtivos, estabelece lógicas peculiares de decisão de 

produção aos fabricantes; 

• Dentre as alternativas de matéria-prima atualmente disponíveis no 

mundo, a cana-de-açúcar cultivada no Brasil é a que apresenta a maior 

produtividade e o menor custo de produção para açúcar e álcool. 

Aproximadamente 12,6% do 

total de álcool produzido no 

País 
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A Figura 4 a seguir apóia o entendimento do primeiro fator, ilustrando 

como o açúcar e o álcool se relacionam no processo produtivo, desde a colheita da 

cana até a divisão da produção para um ou outro produto. Quantidades maiores ou 

menores de açúcar e álcool são produzidas pelas usinas de acordo com oscilações 

e oportunidades de mercado e com o julgamento dos produtores. No País, há 

unidades produtoras exclusivamente voltadas ao etanol, unidades apenas voltadas 

ao açúcar e aquelas que são capazes de produzir etanol e açúcar. Este último tipo é 

o mais comum entre os produtores brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Processo de produção de açúcar e álcool simplificado, desde a colheita da cana 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de MELLO; TAVAREZ, 2007. 

 

Alguns dados ilustram a flexibilidade da produção brasileira: em média, da 

safra de 1999/2000 à de 2003/2004, o Brasil dedicou 52% de sua produção de cana 

moída para a produção de etanol (anidro e hidratado) e 48% para açúcar (refinado, 

cristal e demerara) (UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 

2004, p.11); na safra 2006/2007 do Centro-Sul, a produção utilizou 50,2% da cana 

para etanol e 49,8% para açúcar; na safra 2007/2008 também do Centro-Sul, esses 

percentuais penderam mais fortemente para o álcool, tendo 55,2% da produção de 

cana sido dedicados ao etanol e 44,8%, para o açúcar (UNIÃO DA 

AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2008). 



62 
 

Além dessas idéias, as observações presentes no esquema do processo 

produtivo acima destacam o fato de a distância das usinas em relação às plantações 

ser uma variável relevante. Distâncias muito grandes inviabilizariam 

economicamente o processo, em função de custos logísticos e da diminuição da 

concentração de açúcar na cana. Uma regra prática do ramo aponta que a distância 

máxima aceitável entre usina e plantação de cana é algo entre 30 a 45 km, 

dependendo de condições específicas de cada unidade. Observam-se, no entanto, 

no setor, unidades produtoras que contam com plantações localizadas a distâncias 

maiores. 

Segundo o Balanço Nacional de Cana-de-Açúcar e Agroenergia (BRASIL, 

2007), a produtividade da cana-de-açúcar no território nacional varia de 65 a 120 

toneladas por hectare, sendo a média do Centro-Sul algo em torno de 85 

toneladas/hectare. O rendimento da produção de álcool está atualmente em torno de 

82 litros por tonelada de cana. 

Em termos econômicos, a relação estreita entre os dois produtos pode ser 

verificada pela alta correlação dos preços de seus produtos. Isso se dá em função 

do próprio compartilhamento do processo produtivo, conforme apresentado. A Figura 

5 a seguir mostra essa correlação com base em dados de maio de 1998 a fevereiro 

de 2007. 
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Figura 5 – Correlação histórica entre os preços do açúcar e do álcool – período de maio de 
1998 a fevereiro de 2007 
Fonte: Elaborado pelo autor, com base em dados da UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA 
CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2008.  

 

Para ilustrar o segundo fator diferenciador do Brasil em relação aos 

demais países produtores, é importante mostrar os aspectos nos quais a cana no 

Brasil é superior às alternativas possíveis de matéria-prima e condições de 

produção. A cana brasileira tem vantagens de custo e rendimento em relação a 

outros tipos de matéria-prima na produção de etanol. O Quadro 6 e a Figura 6 a 

seguir ilustram essa condição que valoriza a produção nacional de álcool. No 

Quadro 6, estão incluídas estimativas de diferentes fontes, sendo os resultados 

apresentados em faixas de valores. 

 

MATÉRIA-PRIMA CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Cana-de-açúcar (no Brasil) US$ 0,24 a 0,27 / litro 

Milho (típico dos EUA) US$ 0,35 a 0,50 / litro 

Beterraba (típico da Europa) US$ 0,62 a 0,71 / litro 
Quadro 6 – Custo de produção de etanol a partir de diferentes matérias-primas 
Fonte: ITAÚ CORRETORA, 2007; GOLDMAN SACHS GROUP, 2007. 
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Figura 6 – Rendimento das diferentes matérias-primas na produção de etanol 
Fontes: Elaborado pelo autor com base em dados do CREDIT SUISSE, 2007a; THE ROYAL 
SOCIETY BIOFUELS, 2008. 

 

Segundo Buainain e Batalha (2007), as razões que explicam a maior 

eficiência da produção de etanol baseada em cana no Brasil são: o menor preço da 

terra e da mão-de-obra agrícola e industrial; o conhecimento tecnológico das 

empresas brasileiras, fortalecido, sobretudo, a partir da desregulamentação do setor 

nos anos 1990; o fato de a cana-de-açúcar ser a matéria-prima com maior riqueza 

em sacarose, garantindo maior produtividade; e a economia com os gastos em 

energia para o processo de produção, dado que grande parte das usinas brasileiras 

utiliza energia própria, co-gerada a partir da queima do bagaço da cana em 

caldeiras. 

Um entendimento mais completo do setor exige estender a análise para a 

forma como as empresas estão organizadas e os modos de geração dos seus 

faturamentos. Nesse sentido, é importante adicionar pelo menos os seguintes 

aspectos à caracterização do ramo: 

• O setor conta com empresas proprietárias de diferentes unidades 

produtoras; 

• Há, no setor, notáveis sinais de integração vertical, desde a plantação de 

cana até a produção de álcool e açúcar. Muitas empresas do setor estão 

organizadas dessa forma. Deve-se adicionar, no entanto, que é prática 

bastante presente no ramo o uso de cana de terceiros. Segundo o 
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Balanço Nacional de Cana-de-Açúcar e Agroenergia (BRASIL, 2007), 

atualmente o setor como um todo utiliza 60% de cana própria e 40% de 

cana de fornecedores; 

• A verticalização também se apresenta da produção para o elo de 

comercialização da cadeia; 

• No entanto, os faturamentos dos grupos e usinas autônomas não estão 

vinculados necessariamente às suas produções próprias de álcool (ou 

açúcar). Algumas empresas do setor comercializam produtos fabricados 

por unidades produtoras que não estão sob seus controles. O exemplo 

maior dessa condição é a Copersucar, cooperativa exclusivamente 

dedicada à comercialização dos produtos do setor, que, em 2007, era 

responsável pela comercialização da produção integral de trinta e uma 

usinas, a maior parte delas localizada no Estado de São Paulo. 

Em conseqüência do fato de grupos empresariais serem proprietários de 

diversas unidades produtoras, é possível reler os dados de produção do setor sob a 

perspectiva dos grupos que mais concentram a produção de cana. O Quadro 7 a 

seguir apresenta a concentração da produção de cana em 2006/07, evidenciando, 

mais uma vez a fragmentação do ramo no contexto atual. 

 

EMPRESA/GRUPO 
PARTICIPAÇÃO NA 
MOAGEM DE CANA 

Cosan 8,2% 
Louis Dreyfus 2,5% 
Carlos Lyra 2,3% 
Vale do Rosário 2,2% 
São Martinho 2,2% 
Tércio Wanderley 2,1% 
Guarani 2,0% 
Zillo 2,0% 
Oscar Figueiredo 1,9% 
Santa Terezinha 1,9% 
Santa Elisa 1,8% 
Da Pedra 1,6% 
Nova América 1,3% 
Outros 69,9% 
Quadro 7 – Principais grupos produtores de cana 
Fonte: ITAÚ CORRETORA, 2007. 
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Os desempenhos comerciais das empresas do ramo não estão 

necessariamente vinculados às suas capacidades de produção, como se pode 

depreender das observações acima. O Quadro 8 a seguir apresenta as vinte 

principais empresas do setor (considerando todos os produtos comercializados pelo 

ramo, não só álcool), em 2006, em termos de faturamento. Esse quadro mostra 

também a participação das exportações em suas receitas, sugerindo o desempenho 

do comércio internacional do setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Vinte principais empresas do ramo sucro-alcooleiro, em termos de faturamento, 
em 2006 
Fonte: ANUÁRIO EXAME AGRONEGÓCIO, 2007. 

 

Em termos mais agregados do que no quadro acima, no tocante à 

exportação, aproximadamente 80% da produção do álcool brasileiro é dedicado ao 

mercado interno e 20% ao externo. Em 2006, esse último percentual representou 3,4 

bilhões de litros (UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 

2008). Os principais destinos de exportação do álcool brasileiro são: Japão, Países 

Baixos, Estados Unidos e Suécia, conforme se apresenta no Quadro 9 a seguir.  

 



67 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9 – Dez principais destinos da exportação do álcool brasileiro em 2006 e evolução 
desses destinos de 2005 a 2006 
Fonte: UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DE SÃO PAULO, 2008. 

 

A maior parte dos países produtores de álcool, incluindo os EUA, gera 

produção apenas para atender o seu mercado interno. O Brasil é, de alguma forma, 

também exceção nesse sentido no panorama mundial do setor. 

4.3. A dinâmica turbulenta recente do ramo de álcool no Brasil 

Em seu histórico, o ramo sucro-alcooleiro brasileiro tem períodos nos 

quais ocorreram modificações substanciais em sua estrutura e lógicas de 

funcionamento, em diferentes níveis de intensidade, notadamente em função de 

oscilações da demanda e oportunidades para os produtos álcool e açúcar. Um 

grande exemplo disso é a época de lançamento e desenvolvimento do Proálcool, na 

década de 1970, que pode ser entendida como uma forma de criação de demanda 

para o álcool, visando o aproveitamento da base instalada nas unidades produtivas 

do setor na década de 1960. 

Os anos recentes, notadamente o período desde 2003 (foco deste 

trabalho), também representam um período de mudanças significativas no ramo, 

motivadas, sobretudo, pela expectativa de crescimento substancial da demanda em 

âmbito nacional e mundial. Esse período tem características peculiares, se 

comparado a fases anteriores, por formar um contexto no qual a expectativa de 

crescimento da demanda está diretamente relacionada a discussões mais intensas 

de mudanças na matriz energética mundial, criando mercados novos, e a questões 

ambientais de maior relevância global. 
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Esta seção procura organizar, através de uma revisão da literatura e 

publicações recentes especializadas no ramo sucro-alcooleiro e em energia, 

elementos que ajudam a caracterizar as mudanças e ‘turbulências’ do ramo sucro-

alcooleiro, no período de 2003 a 2008. A referência são as idéias sugeridas pela 

literatura apresentada na seção 2.3, que entende que as ‘turbulências’ estabelecem 

desafios e criam oportunidades para as empresas do ramo, além da atração de 

novos entrantes. 

Entende-se que as mudanças e movimentos recentes do ramo podem ser 

organizados em torno de quatro temas: 

• Desafios nos contextos energético e ambiental e sua relação com a 

agroenergia e o etanol, como possíveis soluções: diz respeito ao contexto 

mundial de discussão sobre energia e meio-ambiente e à intensificação 

da inclusão da agroenergia e, particularmente, do etanol, nessas 

discussões, como alternativa ambientalmente mais saudável para a matriz 

energética mundial. Esse fato traz impactos significativos na demanda e, 

por conseqüência, nas condições competitivas do ramo de etanol; 

• Expectativas em relação à demanda e os impactos na oferta: corresponde 

ao crescimento recente e expectativas de maiores crescimentos para as 

demandas interna e externa de álcool. Este fator é o motor central para os 

novos investimentos e as ações sobre a oferta do setor, tratados sob 

diferentes perspectivas nos tópicos seguintes; 

• Novos investimentos no ramo e movimentos de consolidação: trata dos 

investimentos recentemente realizados e em realização no ramo, vindos 

de novos entrantes e players já estabelecidos, em diferentes elos da 

cadeia, mas notadamente na ampliação da capacidade de produção. 

Adicionalmente, é caracterizado o movimento de consolidação presente 

no ramo, em especial na produção de álcool; 

• Mudanças em tecnologia: além de avanços incrementais, corresponde à 

expectativa de mudanças mais radicais em tecnologias de produção de 

álcool, decorrente de investimentos e programas já anunciados entre os 

principais produtores mundiais. 
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Cada um desses temas é desenvolvido nas subseções a seguir. 

4.3.1. Energia e meio ambiente – desafios atuais e agroenergia 

Os temas energia e meio-ambiente têm sido focos de grande atenção da 

sociedade nos últimos tempos e suas discussões recentes têm estabelecido relação 

direta com a agroenergia, ao entreverem nela uma possível fonte de soluções, 

coerentes com as necessidades e desafios do século XXI. 

O padrão de consumo energético vigente no planeta, fortemente baseado 

em fontes fósseis, tem sido questionado crescentemente, sendo as razões 

fundamentais desse debate: (i) a perspectiva de esgotamento das fontes de energia 

fóssil para os próximos 40 a 50 anos; e (ii) a concentração de quase 80% das 

reservas comprovadas de petróleo do mundo em países do Oriente Médio, 

marcados por constantes conflitos políticos, conferindo instabilidade ao suprimento e 

aos preços do combustível dessa origem (BUAINAIN; BATALHA, 2007). 

Nos últimos anos, notadamente desde 2002, o preço do petróleo tem se 

apresentado em processo franco e significativo de elevação, praticamente sem 

sinais de reversão. A Figura 7 a seguir mostra essa alta dos preços do petróleo 

bruto, tendo o produto superado a marca dos US$ 100.00 por barril em 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Evolução dos preços do petróleo de janeiro/1997 a março/2008 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do DEPARTMENT OF ENERGY, 2008. 
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Em adição a isso, a intensificação das preocupações ambientais tem 

criado um contexto favorável ao questionamento da sustentabilidade do padrão 

energético vigente no mundo. A Figura 8 a seguir, produzida pelo banco Credit 

Suisse, em março de 2007, ilustra o avanço do tema ‘mudança climática’ na opinião 

pública (considerando o universo baseado no idioma inglês). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 – Evolução do tema “mudança climática” no contexto da opinião pública baseada 
no idioma inglês 
Fonte: FACTIVA, 2007 apud CREDIT SUISSE, 2007a. 

 

Relatórios internacionais de relevo, como o publicado pelo IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change)12, no final de 2007, também ressaltam 

a relevância do assunto no contexto atual e conectam de forma direta os temas 

‘energia’ e ‘meio-ambiente’. Nesse relatório13, os resultados apontam, além de 

mudanças graves na condição ambiental mundial (mudanças da temperatura global, 

nível dos oceanos, ...), que o uso de combustíveis fósseis foi, em 2004, responsável 

por 56,6% das emissões de gases causadores do efeito estufa. Como conseqüência 

desse diagnóstico, tal relatório recomenda que políticas de redução de incentivos 

aos combustíveis fósseis e de incentivo ao desenvolvimento e uso de combustíveis 

                                            
12 Grupo intergovernamental ligado à Organização Mundial de Meteorologia, da Organização das 

Nações Unidas. 
13 “Climate Change 2007 – Synthesis Report”, publicado em novembro de 2007, com divulgação 

inicial em evento realizado em Valência, Espanha. O relatório anterior desse mesmo tipo, preparado 
pelo IPCC, foi publicado em 2001. 
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baseados em fontes alternativas renováveis sejam implantadas nos países 

(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2007). 

Esse contexto de discussões ambientais e de mudanças na matriz 

energética tem criado oportunidades para a viabilização de novas fontes de energia 

renováveis em vários países do mundo. O uso de etanol, biodiesel, carvão vegetal, 

biogás e energia obtida a partir de resíduos do agronegócio desperta interesse 

crescente em várias nações, havendo uma forte crença de que essas soluções 

devem ocupar posição de destaque na economia num futuro próximo. 

Em termos práticos para este trabalho, esse contexto econômico-

ambiental tem fortificado a produção de álcool em âmbito mundial, com diferentes 

abordagens por parte dos países, com destaque para EUA e Brasil, maiores 

produtores mundiais do produto. 

No caso dos EUA, um fato recente marcante é o lançamento da 

Advanced Energy Initiative, em fevereiro de 2006, após ter sido primeiramente 

divulgada no final de janeiro do mesmo ano pelo presidente George W. Bush, em 

pronunciamento para o Congresso norte-americano: 

A manutenção da América competitiva requer energia a preços 
acessíveis. E nós temos um sério problema: a América é viciada em 
petróleo, o qual é geralmente importado desde partes instáveis do 
mundo. A melhor forma de quebrar esse vício é através da 
tecnologia. Desde 2001, temos gasto aproximadamente 10 bilhões 
de dólares para o desenvolvimento de fontes de energia mais limpas, 
mais baratas e mais confiáveis – e nós estamos na fronteira de 
avanços incríveis. 

Dessa forma, nesta noite, eu anuncio a Advanced Energy Initiative – 
um crescimento de 22 por cento nas pesquisas sobre energias 
limpas – no Department of Energy, para impulsionar rupturas 
tecnológicas [...] (WHITE HOUSE, 2006, tradução nossa) 

A Advanced Energy Initiative prevê o investimento em duas áreas 

principais: (i) energia veicular; (ii) energia doméstica e do mundo corporativo. Para a 

primeira área, os objetivos são: o desenvolvimento de tecnologias de baterias para 

veículos elétricos, visando atingir a autonomia de 40 milhas de percurso; a 

aceleração do desenvolvimento de tecnologias de ruptura necessárias para tornar o 

etanol a partir de celulose competitivo em termos de custo com o etanol produzido 

pelo milho, por volta de 2012; e a aceleração do progresso em direção a permitir que 
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os norte-americanos possam escolher veículos movidos a célula-combustível, em 

2020 (NATIONAL ECONOMIC COUNCIL, 2006). 

No Brasil, a intervenção governamental é menos sistematizada do que 

nos EUA, mas, mesmo assim, observa-se a assunção de uma postura de promoção 

internacional da bioenergia brasileira, notadamente o etanol, além do biodiesel, por 

parte do Governo Lula. Buscas de acordos com Japão, EUA, União Européia e 

outros países e regiões representam uma forma de posicionamento do governo 

brasileiro diante de um contexto mundial favorável ao tema. 

As próprias empresas do ramo, através de suas representações 

associativas, também têm desempenhado seu papel de divulgação do etanol, como 

solução ambientalmente vantajosa, não só em relação ao petróleo, mas também a 

outras possíveis alternativas de biocombustível. 

Por fim, é importante ressaltar que publicações de instituições financeiras 

privadas internacionais sobre o tema energia têm inserido intensamente o tema 

bioenergia como uma alternativa em relação à qual se tem real expectativa de que 

venha a oferecer contribuições significativas à matriz energética mundial. E, 

particularmente, dentro do tema ‘bioenergia’, o etanol é indicado como das 

alternativas mais viáveis para atender a demanda no curto prazo. Os relatórios 

dessa natureza levantados, Goldman Sachs Group (2007), Credit Suisse (2007a; 

2007b; 2008); Itaú Corretora (2007), contêm, todos, esse tipo de informação. A 

existência desse tipo de relatório reforça as condições favoráveis do contexto para o 

desenvolvimento de soluções de biocombustíveis e, especialmente, do etanol. 

Esses elementos formam o pano de fundo para as expectativas de 

crescimento de demanda do álcool, apresentadas a seguir. 

4.3.2. Expectativas em relação à demanda e os impactos na oferta 

A demanda do álcool combustível produzido no Brasil pode ser dividida 

em dois blocos, com características e estágios distintos de desenvolvimento no 

momento atual (2008): o mercado nacional e o externo. 

Nos tempos recentes, ambos os blocos são objeto de expectativas de 

crescimento, tornando o setor atrativo para novos investimentos, sejam de players já 
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presentes no ramo, sejam de entrantes. Para caracterizar a expectativa de 

crescimento da demanda, tanto interna quanto externa, utilizam-se, nesta seção, 

informações produzidas por analistas especializados no setor, que têm por público-

alvo as próprias empresas do ramo ou de outros elos da cadeia produtiva, além de 

investidores e outros stakeholders. Como exemplo das principais fontes utilizadas, 

estão relatórios de análise setorial produzidos por bancos de investimento e 

publicações de associações ligadas ao ramo. Caracterizar essas fontes é importante 

no contexto desta seção, pois as posiciona como veículos que interferem na 

construção de visões e opiniões relacionadas à dinâmica do setor e, por 

conseqüência, na tomada de decisões relacionadas a esse contexto. 

Mesmo escolhendo a demanda interna como foco inicial de análise, é 

importante considerar que o Brasil é pioneiro mundial na adoção do álcool em larga 

escala como combustível veicular, pois, nessa condição, o consumo doméstico 

diferencia-se do existente e do potencial em qualquer outro local do planeta. O 

mercado nacional existe em termos significativos desde a década de 1970, a partir 

do lançamento do Proálcool. Mundialmente, por outro lado, a demanda histórica é 

muito pequena, além da brasileira. Buainain e Batalha (2007) apontam que o 

mercado norte-americano desenvolveu-se mais fortemente por volta dos anos 2003 

e 2004, superando o consumo brasileiro nos últimos anos. Outros países dão 

pequenos sinais de evolução de mercado, a partir desse ano, mas ainda são pouco 

relevantes se comparados a Brasil e EUA. 

No contexto nacional, o consumo tem crescido substancialmente desde 

2003, por força do sucesso no território nacional dos veículos bicombustíveis (flex 

fuel), cujo primeiro modelo foi lançado naquele ano, iniciando uma fase de 

crescimento que se mantém até os dias de hoje. As projeções especializadas do 

ramo apóiam-se nesse pequeno histórico e constróem projeções para o futuro. Itaú 

Corretora (2007) e Mello e Tavarez (2007), por exemplo, estimam que, em 2013, a 

frota brasileira contará com algo em torno da faixa de 46% a 50% de veículos 

bicombustíveis, enquanto, em 2008, esse tipo de veículo representa 

aproximadamente 20% da frota. 

A Figura 9, a seguir, mostra o histórico recente e projeções relacionadas a 

novos veículos leves na frota, no período de 2004/05 a 2012/13, com domínio 
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esmagador dos veículos bicombustíveis a partir de 2005/06, e a Figura 10 apresenta 

a estimativa da frota total em cada ano, desde 2000/01 até 2012/13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Vendas de veículos no Brasil por tipo de combustível – período de 2004/05 a 
2012/13 
Fonte: ANFAVEA; ITAÚ CORRETORA, apud ITAÚ CORRETORA, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Frota brasileira de veículos leves – período de 2000/01 a 2012/13 
Fonte: ANFAVEA, SINDIPEÇAS, ORPLANA apud ITAÚ CORRETORA, 2007. 

 

A conseqüência do uso desses dados são projeções otimistas da 

demanda do álcool combustível (sob a perspectiva das empresas do ramo). A partir 

de dados como os apresentados acima e considerando que a gasolina no Brasil 
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conta com um percentual, atualmente, de 25% de etanol, projeções do consumo 

interno de álcool são construídas. A Figura 11, a seguir, mostra a evolução do 

consumo ocorrida nos últimos anos e também uma projeção para os próximos anos 

(até 2012/13), segundo Itaú Corretora (2007). Tal projeção aponta claramente para 

uma expectativa de crescimento da demanda impulsionada pelo álcool hidratado, 

capaz de abastecer veículos bicombustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Consumo de etanol no Brasil – 2000/01 a 2012/13 
Fonte: ANP, SINDICOM apud ITAÚ CORRETORA, 2007. 

 

Observa-se também que projeções de diferentes fontes são convergentes 

em direção à expectativa de crescimento da demanda de álcool no País, reforçando, 

em alguma medida, o otimismo em relação à ampliação do mercado nacional. A 

Figura 12 mostra, comparativamente, estimativas da demanda preparadas por duas 

fontes distintas, indicando convergência de opiniões em relação a atingir-se 

aproximadamente a duplicação do consumo em 4 anos (2006/07 a 2010/11). 
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Figura 12 – Consumo de etanol no Brasil – 2006/07 a 2020/21 
Fonte: elaborado pelo autor, com base em ITAÚ CORRETORA, 2007; JANK,2007. 

 

A demanda internacional de etanol está entre os fatores mais incertos 

para o ramo (ITAÚ CORRETORA, 2007). Ainda que haja algumas estimativas 

relativas ao tamanho do mercado internacional de etanol no futuro, elas são ainda 

de menor importância no contexto recente e atual, uma vez que o grau de incerteza 

atrelado a projeções desse tipo é muito grande. 

O mercado internacional de etanol tem sido entendido como em fase 

inicial de formação, tendo movimentado, por exemplo, em 2006, apenas 6,3 bilhões 

de litros (somente 13% do total da produção global naquele ano) (OLIVA FILHO, 

2007). Ainda assim, o Brasil exerce papel relevante nesse contexto, seja por, nos 

últimos anos, ter sido responsável por aproximadamente 50% do volume 

transacionado do produto, seja por ter ainda grandes áreas disponíveis para o 

cultivo de cana-de-açúcar que podem ser direcionadas para a produção de álcool. 

O foco central das projeções especializadas levantadas tem remetido a 

mudanças no padrão de consumo energético dos países, em especial se estipuladas 

de forma mandatória pelos diversos governos nacionais. Dessa forma, o 

monitoramento do avanço das políticas relacionadas à adoção de combustíveis 

renováveis nas diferentes partes do planeta, com potencial de importação, tem 
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dominado as análises produzidas sobre a demanda internacional para o setor, que 

refletem, de alguma forma, as visões e expectativas do mercado. 

O Quadro 10 apresenta uma compilação de resultados de diversos 

estudos produzidos entre 2006 e 2008 sobre políticas implantadas e em 

discussão/definição, relacionadas à adoção do etanol como alternativa de 

combustível em diferentes regiões do globo. A manutenção, novas definições e 

mudanças relacionadas a esse tipo de política têm impacto direto na construção 

efetiva da demanda de álcool combustível nas diferentes partes do mundo, ao longo 

do tempo. Por ora e para o contexto deste trabalho, esse quadro indica que, sob a 

perspectiva das empresas do setor, tem-se a expectativa de que novas demandas 

de etanol em diversos países podem vir efetivamente a ocorrer ou crescer. 
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PAÍS / REGIÃO STATUS DA REGULAMENTAÇÃO 
REGULAMENTAÇÕES JÁ ESTABELECIDAS 
China 5 províncias exigem 10% de mistura de etanol (Heilongjian, Jilin, 

Liaoning, Anhui e Henan). 
Colômbia Exigência de mistura de 5% de etanol na gasolina em cidades com 

população acima de 500.000 habitantes. 
Filipinas Exigência de 5% de mistura de etanol na gasolina, começando em 

2008, devendo crescer para 10% em 2010. 
Índia Exigência de mistura de 5% de etanol na gasolina em algumas 

regiões. 
Suécia Exigência de mistura de 5% de etanol no combustível. 
Tailândia Exigência de mistura de 10% de etanol na gasolina vendida em 

Bagkok. Deve ser estendida para outras regiões. 
REGULAMENTAÇÕES EM DISCUSSÃO/PLANEJAMENTO 
Alemanha Exigência de 8% de mistura de biocombustíveis em motores de 

veículos em 2015; 3,6% devem vir do etanol. 
Argentina Exigência de mistura de 10% de etanol à gasolina até 2010. 
Austrália Mistura voluntária de 10% de etanol à gasolina. 
Bolívia Mistura deverá ser de 25% em 5 anos (2013); atualmente, é de 10%. 
Canadá Em 2010, 55 de todo o combustível veicular deverá ser etanol ou 

biodiesel. 
Costa Rica Mistura de 5% sem data estabelecida de implantação. 
EUA Exigência de uso mínimo de biocombustíveis até 2022 (136,3 bilhões 

de litros). 
França 5,75% de mistura de biocombustíveis em combustíveis fóssies em 

2008 e 10% em 2010. 
Japão Mistura opcional de 3% atualmente. Governo tem meta de atingir 

10% nos póximos anos. Está considerando ETBE também. 
Lituânia Gasolina deve conter 7 a 15% de ETBE (com 47% de etanol). 
Polônia 3,45% dos combustíveis para veículos deverão ser biocombustíveis 

(sem data indicada). 
Reino Unido Mistura de 5% planejada (para 2010?). 
Taiwan Discussão sobre mistura de 20%. Sem data estabelecida de 

implantação. 
União Européia Objetivo de atingir 5,75% das necessidades de combustíveis para 

transportes a partir de biocombustíveis em 2010, em todos os 
estados-membro. Meta de 7% para 2015. 

Venezuela Discussões sobre mistura de 10% de etanol à gasolina. 
Quadro 10 – Regulamentações relacionadas à adoção de etanol em diversos países e 
regiões do planeta 
Fontes: elaborado pelo autor com dados de ITAÚ CORRETORA,2007; MELLO; TAVAREZ, 
2007; CREDIT SUISSE, 2007ab; RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, 2006; 2007; 2008a; 
OLIVA FILHO, 2007. 
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Com base em informações como as do quadro acima, projeções de 

demanda têm sido realizadas no ramo. Utilizando esse tipo de informação e 

considerando possíveis capacidades futuras de produção de diferentes países, Oliva 

Filho (2007), em apresentação oficial da Petrobras, estima o crescimento do 

comércio internacional de etanol. Considerando como focos principais, Japão, 

China, União Européia, América Latina e EUA, o autor chega a uma demanda 

potencial de 20 bilhões de litros adicionais para 2010 no mercado internacional como 

um todo, do qual parte caberia ao Brasil. 

Itaú Corretora (2007), também com base nas legislações existentes e nas 

discussões sobre novas legislações relacionadas à adoção do etanol como 

alternativa carburante, estima que, até 2012/13, o Brasil deverá aumentar em 8 

bilhões de litros as suas exportações de álcool. Esse acréscimo teria um impacto na 

produção de cana-de-açúcar, exigindo um incremento de 53 milhões de toneladas 

na capacidade de moagem do País nesse período. 

O desenvolvimento da demanda internacional de álcool é tema 

controverso e foi tratado junto aos especialistas entrevistados neste trabalho, que 

indicaram alguns fatores críticos para o desenvolvimento do mercado internacional 

do produto, com grande grau de convergência, sendo os seguintes: 

• Desenvolvimento da indústria alcooleira em outros países do mundo: 

corresponde ao fortalecimento de outros países, com condições naturais 

favoráveis, como fornecedores. Tal desenvolvimento visaria combater o 

receio de países importadores em relação à dependência de alternativas 

reduzidas de fornecimento do produto. Esse desenvolvimento criaria 

condições ainda de que o álcool se tornasse uma commodity 

internacional. Entre os principais países e regiões com condições de ter 

esse desenvolvimento foram citados: países africanos da região sub-

saariana, América Central, além de Filipinas, Cambodja e outros da 

mesma região; 

• Legislações como forma de criação da demanda e proteção do ramo aos 

ataques dos setores petrolífero e alimentício: as legislações não seriam 

apenas uma forma de impulso ao comércio internacional do álcool, mas 

também um meio de minimizar os impactos de ações do setor mundial de 
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petróleo e de discussões que visam proteger os alimentos em detrimento 

dos biocombustíveis. Nesse sentido, deveriam trabalhadas e 

incentivadas; 

• Existência de uma política nacional de energia: construção de uma visão 

integrada entre governo e setor produtivo que oriente as atividades de 

produção de álcool do País, tanto em âmbito interno quanto para a 

competitividade externa, dado que existem muitos entes relacionados ao 

assunto e que o tema central, ‘energia’, é, por natureza, de alto interesse 

nacional. 

Esses elementos também podem ser entendidos como alguns dos fatores 

que reduziriam a incerteza e acelerariam a formação da demanda internacional do 

produto.  

Como conseqüência, as estimativas das demandas interna e externa 

levam a projeções da capacidade produtiva de cana e álcool que viabilizariam o 

atendimento das expectativas de crescimento de consumo. Ou seja, a conclusão a 

que as estimativas levam é que é necessário expandir a capacidade de produção do 

País, nos próximos anos, para atender a uma demanda já existente e em 

desenvolvimento. 

Tais projeções variam. Itaú Corretora (2007), por exemplo, parte da 

capacidade de moagem brasileira em 2006/07 (426 milhões de toneladas) e indica a 

necessidade de crescimento de quase 300 milhões de toneladas até 2012/13, 

especificando os fins para os quais a cana acrescentada deverá ser direcionada. 

Essa estimativa, como a maioria das demais, justifica a maior parte da expansão ao 

crescimento esperado da demanda brasileira de álcool carburante, tendo na 

expansão do mercado internacional uma grande incerteza, mas que, ainda assim, 

desempenha seu papel. A Figura 13 apresenta a expansão projetada por Itaú 

Corretora (2007). 

Mello e Tavarez (2007) projeta a capacidade produtiva brasileira para 

aproximadamente 650 milhões de toneladas em 2012/13, o que representa uma taxa 

anual média de crescimento de 7,3% na capacidade de moagem. A capacidade 

produtiva brasileira de álcool é projetada, pela mesma fonte, para aproximadamente 
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34 bilhões de litros em 2012/13, o que seria obtido através de uma taxa anual média 

de crescimento de 11,2%, com destaque, também, para o álcool hidratado voltado 

para a demanda doméstica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Projeção da capacidade de moagem de cana brasileira para atender a uma 
estimativa de demanda 
Fontes: ITAÚ CORRETORA, 2007. 

 

Jank (2007) projeta a produção mundial para aproximadamente 115 

bilhões de litros em 2012/13, numa expectativa bastante otimista de 

desenvolvimento do consumo mundial do produto. Para a produção brasileira, as 

projeções da UNICA indicam a elevação conforme apresentada no Quadro 11 a 

seguir. 

 

 2006/07 2010/11 2015/16 2020/21 
Produção de cana-de-açúcar 
(milhões de toneladas) 

430 601 829 1.038 

Produção de álcool (bilhões de 
litros) 

17,9 29,7 46,9 65,3 

Quadro 11 – Projeção da capacidade de moagem de cana e produção de álcool brasileiras 
Fonte: JANK, 2007. 
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Expectativas como as apresentadas acima, que projetam a necessidade 

de expansão da capacidade produtiva, são a base para a realização de 

investimentos e atração de novos investidores no ramo, o que é tratado nas seções 

seguintes. 

4.3.3. Novos investimentos no ramo e movimentos de consolidação 

Por conseqüência da expectativa de crescimento da demanda, em âmbito 

brasileiro ou mundial, o ramo alcooleiro tem sido alvo de novos investimentos, sejam 

de players já estabelecidos no setor, sejam de entrantes. Tal movimento tem 

ocorrido em diferentes partes do mundo, mas, notadamente, no Brasil e nos EUA, 

principais produtores mundiais. 

Jank (2007) indica que o ramo tinha, em 2007, novos investimentos 

anunciados da ordem de US$ 17 bilhões, sendo US$ 14 bilhões para novas 

unidades e US$ 3 bilhões para interferências em unidades já existentes, num 

horizonte temporal de 6 anos (até 2013, portanto). Aponta ainda para um 

crescimento da participação do capital estrangeiro no setor, que seria de 7% em 

2007/08 (22 unidades produtoras e 36 milhões de toneladas de cana) e passaria a 

12% em 2012/13 (31 unidades produtoras e 83 milhões de toneladas de cana 

moída). 

Num contexto em que a expansão da capacidade produtiva é um dos 

fatores-chave para o atendimento de uma demanda crescente, além da já existente, 

há espaço para investimentos de players dos mais diferentes portes – desde os 

menores, com a intenção de se manterem no ambiente competitivo (seja para 

competir pelo mercado ou para a atração de investidores), até os maiores, com o 

propósito de ocuparem posições de liderança no ramo. A estes, somam-se os 

entrantes potenciais, que são aqueles que passam a enxergar no ramo 

oportunidades que antes não viam, em suas condições anteriores. 

Num mapeamento relativamente extenso, Knack (2008) identificou, em 

2008, 210 novos investimentos anunciados em unidades produtoras no Brasil, em 

diferentes estágios de desenvolvimento (estudo, implantação, operação). O Quadro 

12 oferece uma síntese desses investimentos, organizando-os por região e estágio 

de desenvolvimento. Knack (2008) não diferencia investimentos greenfield e 
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brownfield, nem tampouco caracteriza esses investimentos em relação ao foco dado 

a açúcar ou a álcool. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 12 – Novos investimentos anunciados no setor sucro-alcooleiro brasileiro 
Fonte: elaborado pelo autor com dados de KNACK, 2008. 

 

Os números do quadro acima indicam, portanto, que há no país (em 

2008) 65 unidades produtoras em fase de estudo e 104 unidades produtoras em 

fase de implantação. 

Ideanews (2007), num mapeamento semelhante, realizado entre 2007 e 

2008, identificou 37 usinas em montagem e 127 em projeto. Os critérios de 

classificação dos investimentos como ‘em estudo’, ‘em implantação’, ‘em montagem’ 

ou ‘em projeto’ não estão especificados nas fontes citadas, o que dificulta a 

comparação entre os números. Ambos, no entanto, são capazes de indicar um 

movimento significativo de novos projetos de expansão da capacidade produtiva do 

setor – considerando o mais conservador dos dois mapeamentos (Ideanews), 164 

unidades produtoras estariam em algum estágio do desenvolvimento, o que 

representaria um acréscimo de 50% do número de usinas existentes em 2008, a 

partir do número total de unidades produtores estimadas por Knack (2008). 

Adicionalmente, um levantamento pela Datagro apontava 98 usinas novas 

em construção em 2006, sendo 81 no Centro-Sul (desses 81 projetos, 44 eram no 

Estado de São Paulo) e 17 na região Norte-Nordeste (NASTARI, 2006). Numa 

análise voltada mais para o curto prazo, Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado 

de São Paulo (2007) projetava que 89 novas usinas seriam, de fato, implantadas no 

País entre 2006 e 2010. 
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A concretização dos novos investimentos é vista, no entanto, com 

cautelas por alguns, o que relativiza as estimativas de expansão da capacidade de 

produção. Itaú Corretora (2007), por exemplo, entende que os novos investimentos 

serão acelerados ou atrasados de acordo com o avanço das perspectivas 

relacionadas à exportação de álcool, prevenindo o setor contra uma crise de 

superprodução. 

Nos EUA, a capacidade de produção também tem se expandido 

significativamente nos últimos anos. O Quadro 13 apresenta a evolução da base 

produtiva instalada norte-americana nos últimos anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 13 – Evolução da capacidade instalada norte-americana para a produção de etanol 
Fonte: elaborado pelo autor com dados da RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, 2008a. 

 

Em janeiro de 2008, o setor alcooleiro norte-americano contava com 61 

novas refinarias em construção, que representam a adição de 20,9 bilhões de litros 

de álcool na capaciadade de produção norte-americana (dois terços da capacidade 

em 2008), além da produção já existente. A caracterização do avanço norte-

americano no ramo alcooleiro é relevante para as empresas brasileiras, pois sugere 

a dimensão internacional das ‘turbulências’ no ramo e ajuda a entender a evolução 

das condições competitivas entre as nações. 

Internamente, o ramo sucro-alcooleiro brasileiro tem passado também por 

alguns movimentos de consolidação. Nesse sentido, verifica-se a existência tanto de 

players historicamente estabelecidos no setor, quanto de entrantes, com o propósito 
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de consolidar as empresas do ramo. Segundo a PricewaterhouseCooper (2007), o 

ramo tem sido objeto de crescentes transações de fusões e aquisições (F&A). Em 

2005, foram 12 transações, incluindo aquisições, compras e joint-ventures; em 2006, 

esse número passou de 19; e, em 2007, o total de transações subiu para 37. 

Mesmo que as aquisições internas ao ramo sejam de grande importância 

no período, os anos de 2006 e 2007 foram marcados pela entrada de grupos 

estrangeiros no setor (PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007), especialmente 

através de aquisição de controle ou parcerias com empresas brasileiras. 

Alguns casos emblemáticos de F&A nos anos recentes no ramo foram: a 

aquisição de 100% da Dedini Agro pela Abengoa Bioenergia por US$ 681 milhões; a 

aquisição do controle da Cia. Açucareira Vale do Rosário, por parte da holding B5 

por US$ 477 milhões; a compra de 85% da Usina Alcídia por US$ 138 milhões pelo 

Grupo Odebrecht; a compra de 49% da Usaciga (no Estado do Paraná) por parte do 

fundo Clean Energy Brazil, por US$ 130 milhões; e a aquisição da Usina Santa Luiza 

por parte da Etanol Participações S.A. por US$ 89 milhões. 

4.3.4. Mudanças em tecnologia 

A tecnologia é um dos caminhos para os produtores de álcool 

aumentarem a oferta do produto e/ou se tornarem mais competitivos, seja no Brasil 

ou em outras partes do mundo. As soluções dessa seara, sob perspectiva diferente 

das alternativas de aumentar a área plantada de cana ou o número de usinas 

existentes, procuram melhorar a qualidade genética da cana brasileira, desenvolver 

inovações no processo produtivo existente ou conceber e aprimorar novas formas de 

produção do álcool. 

Entre os esforços brasileiros desenvolvidos na parte agrícola da cadeia de 

produção do álcool, destacam-se os estudos genéticos para a identificação e 

manipulação de genes da cana relacionados à produção de sacarose. Em 2006, o 

Brasil depositou patente nos EUA, que dizia respeito à identificação de 200 genes 

(FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). A 

partir desse conhecimento, a idéia é a manipulação transgênica para a obtenção de 

espécies com maior nível de produtividade de sacarose. O melhoramento de 

variedades da cana, conquanto em andamento, não significa solução de curtíssimo 
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prazo para o ramo, no entanto, uma vez que a criação de uma variedade pode 

demorar cerca de 10 anos entre a escolha das linhagens e indivíduos e os 

respectivos testes, até a produção efetiva. 

Na parte industrial, entre outros esforços, o desenvolvimento de 

processos de destilação e fermentação mais eficientes tem sido realizado, com a 

expectativa de redução de custos de produção da ordem de 10 a 15% (FUNDAÇÃO 

DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). 

A busca do aumento de produtividade, entretanto, tem uma dimensão 

mais ampla e caracteriza uma espécie de competição entre países. Um dos 

principais propósitos atuais do esforço tecnológico do ramo é o desenvolvimento de 

processos de produção do etanol a partir de fontes de celulose (bagaço de cana, 

palha da cana, sabugo do milho, madeira, entre outras alternativas). Tal objetivo não 

é possível de ser atingido no curtíssimo prazo, mas é das soluções mais 

promissoras para atender ao crescimento da demanda projetado para horizontes 

mais longos. 

A produção de etanol a partir de celulose, se dominada, seria capaz de 

gerar incrementos de até 40% na produtividade da unidade produtora, sem a 

necessidade de nenhum aumento de terra plantada com cana. A vantagem brasileira 

residiria no fato de o processo produtivo utilizado hoje no País aproveitar apenas um 

terço do total de biomassa disponível na cana. Os outros dois terços dividem-se em 

bagaço e palha, que poderiam ser aproveitados como fontes de celulose e, 

conseqüentemente, para a produção de etanol com o auxílio da nova tecnologia. 

O Brasil tem investimentos relativamente pouco expressivos, da ordem de 

US$ 400 milhões para o universo de biocombustíveis em geral, contando recursos 

públicos e privados. O desenvolvimento do etanol celulósico no País tem contado 

com participação destacada de empresas como Dedini Indústrias de Base, 

Petrobras e Biocell/Votorantim. 

Os EUA têm investimentos mais singificativos para o desenvolvimento 

tecnológico de sua produção: atingem cerca de US$ 1,5 bilhão para projetos até 

2012, sendo US$ 385 milhões voltados para a produção do etanol celulósico, 

apenas com recursos do DOE (Department of Energy). 
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Renewable Fuels Association (2008a) indica seis projetos de empresas 

norte-americanas que, em parceria com o DOE, pretendem atingir metas de 

produção de etanol celulósico nos próximos anos (RENEWABLE FUELS 

ASSOCIATION, 2008a). Somadas, as empresas Abengoa Energy, Alico, Bluefire 

Ethanol, Poet Energy, Iogen e Range Fuel deverão ter capacidade de produção de 

aproximadamente 860 milhões de litros de etanol celulósico. Em suas projeções, 

visando atingir a meta de produzir pouco mais de 136 bilhões de litros de etanol em 

2022 (segundo uma extensão do programa Renewable Fuels Standard, do governo 

dos EUA), Renewable Fuels Association (2008a) estima que, naquele ano, o País 

deverá ser capaz de produzir 60,5 bilhões de litros de álcool a partir da celulose, ou 

seja, aproximadamente 45% da meta total. 

A evolução programada dos EUA, anunciada por Renewable Fuels 

Association (2008a), é apresentada no Quadro 14 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 14 – Metas da produção norte-americana e a evolução da participação do etanol 
celulósico nessas metas 
Fonte: elaborado pelo autor com dados da RENEWABLE FUELS ASSOCIATION, 2008a. 

 

A conclusão possível da análise dos dados relativos à tecnologia do ramo, 

no contexto atual e suas projeções, é que se configura uma espécie de corrida 
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tecnológica, na qual os EUA apresentam-se aparentemente mais organizados, 

visando a obtenção de etanol em novos patamares de produtividade. 

O impacto do avanço dessa tecnologia no contexto competitivo do ramo 

pode ser significativo em termos mundiais, pois é capaz de conferir vantagem na 

competição a quem dominar tal tecnologia. 

4.3.5. Síntese da dinâmica recente do ramo 

As seções anteriores desenvolvem os temas potenciais causadores de 

turbulências no ramo nos tempos recentes, isoladamente, um a um. Numa visão 

mais global, conforme sugere Goldman Sachs Group (2007), o período recente pode 

representar uma mudança na lógica de fornecimento global de energia no mundo – 

na geopolítica energética mundial –, tendo, nos países do hemisfério sul, 

fornecedores relevantes de soluções de energia para o restante do planeta, em 

especial os países do hemisfério norte. 

Nesse sentido, as empresas do ramo sucro-alcooleiro brasileiro passam a 

ter pela frente um contexto mais amplo, relativo às soluções de energia adotadas 

mundialmente, e não mais só nacionalmente, mesmo que em parcela bastante 

pequena em relação à matriz energética global como um todo. 

Para as empresas brasileiras tradicionais do setor, os elementos já 

desenvolvidos podem representar grandes abalos, estabelecendo desafios e 

oportunidades com os quais deverão forçosamente lidar. A elaboração de 

estratégias, nesse contexto, configura-se como uma empreitada que deve ser 

enfrentada com algumas informações-chave não plenamente disponíveis, incertas e 

com pouco tempo para a definição de escolhas (como, por exemplo, a que se refere 

a mudanças na regulamentação ou tecnologia). De acordo com a definição de 

‘ambientes de alta velocidade’ adotada neste trabalho (seção 3) e proposta por 

Bourgeois III e Eisenhardt (1988) e com as idéias desenvolvidas anteriormente nas 

subseções desta seção 4, entende-se que os principais aspectos que permitem 

concluir pelas ‘turbulências’ do ramo sucro-alcooleiro brasileiro, no período de 2003 

a 2008, são: 

• Existência de um contexto favorável aos biocombustíveis, com base no 

questionamento mundial do padrão de consumo energético dominante até 
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os dias de hoje (combustíveis fósseis), seja por razões econômicas 

(elevação do preço do petróleo), seja por razões ambientais 

(intensificação das discussões em torno dos problemas e soluções 

ambientais no mundo); 

• Aumento significativo da demanda interna de álcool carburante a partir de 

2003, com o lançamento do primeiro veículo bicombustível no País e 

respectiva expectativa de que essa demanda permaneça em crescimento 

para os próximos 5 a 10 anos; 

• Expectativa de crescimento da demanda internacional do álcool, em 

especial devido à implantação de regulamentações em diferentes países, 

acontecimento muito incerto quanto à ocorrência e de difícil estimativa 

temporal; 

• Atração de investimentos no ramo, notadamente de novos entrantes, 

viabilizando a expansão da capacidade produtiva do setor e 

potencialmente abalando a lógica de funcionamento fragmentada das 

empresas historicamente estabelecidas. A lógica da concorrência se 

modifica e ganha novos players, de porte muito maior que o das 

empresas tradicionais do ramo (Petrobras, Mitsui, Tereos, Odebrecht, ... 

são exemplos de players de maior porte); 

• Investimentos significativos em tecnologia, visando o desenvolvimento de 

inovações incrementais e, sobretudo, radicais, com potencial de elevar 

significativamente a produtividade do setor mundialmente e de mudar a 

sua lógica de produção em seus fundamentos; 

• Adicionalmente, emersão potencial de novos produtos e mercados a partir 

do processo produtivo existente, com leves modificações, quais sejam os 

relacionados à alcoolquímica e à co-geração de energia. 
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5. CASOS – CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESTUDADAS 

Assim como apresentado na seção 3 (que trata dos métodos do trabalho), 

os casos selecionados para estudo procuraram obedecer a critérios de amostragem 

teórica, em que diferentes tipos de empresa, considerando a natureza do problema 

estratégico em estudo, foram escolhidos para trabalho. Dado que o tema 

‘consolidação do ramo’ emergiu com grande intensidade, tanto nas entrevistas do 

primeiro caso estudado (apresentado na seção 5.1), como nas interlocuções com 

especialistas do ramo e nas revisões de publicações especializadas utilizadas para a 

caracterização da dinâmica recente do setor (seção 4), entendeu-se que uma 

amostra que considerasse empresas com diferentes condições competitivas num 

contexto de fusões, aquisições e expansões seria interessante para a pesquisa. 

Selecionaram-se, a partir daí, empresas de diferentes portes, uma de 

grande e outra de pequeno porte, em termos relativos, considerando o contexto do 

ramo. A primeira representaria um tipo de empresa com condições de funcionar, a 

princípio, como um vetor de promoção de movimentos consolidatórios signifcativos. 

Seu tamanho a colocaria em condições de liderar aquisições de empresas menores 

e de aumentar, por conseqüência, o seu próprio porte. A segunda, por outro lado, 

teria condições mais limitadas para promover consolidações no ambiente 

competitivo. É fato que não há restrições absolutas para este último tipo de empresa 

participar de movimentos de consolidação, mas sua posição tende a ser distinta da 

primeira. Dentre as mais prováveis condições estão: a em que esse tipo de empresa 

seja alvo de aquisições; a em que participe de consolidações de diversas empresas 

pequenas; ou a em que se alie a investidores ou outras empresas de maior 

envergadura financeira. A alternativa de manter-se em sua condição de empresa de 

menor porte no contexto competitivo não deve ser também descartada, mas, dada a 

dinâmica recente e atual do ramo, é muito provável que se manter em porte 

pequeno terá significado diferente no futuro do que tem hoje em termos 

competitivos. 

O indicador central usado para a distinção entre as empresas foi o total 

comercializado de produtos derivados de cana, medido através do montante de cana 

moída correspondente (considerando, portanto, o montante de cana necessário para 

a produção dos produtos comercializados pela empresa). Esse indicador, ao lado da 
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capacidade de cana moída, é o utilizado pelo ramo para que suas empresas sejam 

diferenciadas quanto ao porte. Essa constatação foi retirada tanto dos relatórios e 

documentos analisados para caracterização do ramo, quanto das entrevistas 

realizadas junto a representantes das empresas estudadas e junto aos especialistas 

consultados. 

Nas seções 5.1 e 5.2 a seguir, as empresas ‘Grupo Allegro’ e ‘Grupo 

Presto’ são brevemente apresentadas. O objetivo dessas descrições é oferecer 

elementos que caracterizem os portes dessas empresas, que reforcem as diferenças 

de suas condições competitivas e que ofereçam base para a interpretação dos 

resultados obtidos sobre as questões centrais de pesquisa. O ‘Grupo Allegro’ 

representa a empresa de grande porte estudada e o ‘Grupo Presto’, a de pequeno 

porte. As fontes das caracterizações apresentadas são tanto documentos públicos 

sobre essas companhias, quanto elementos coletados junto às suas lideranças, nas 

entrevistas realizadas durante o trabalho. 

Em função do acordo de confidencialidade firmado com as empresas 

estudadas, seus nomes, os das famílias relacionadas aos negócios, bem como os 

de seus proprietários e diretores, são mantidos em sigilo. Mesmo que apenas um 

dos casos tenha reforçado seu interesse em manter sua identidade protegida, o 

mesmo tratamento é dispensado às duas empresas estudadas. Os nomes 

apresentados a seguir são todos, portanto, fictícios. Visando proteger a identidade 

das empresas, os dados qualitativos (nomes de regiões, cidades, parceiros, ...) e 

quantitativos foram também ajustados. Os quantitativos foram mantidos em 

proporções coerentes com os números reais, tendo sido multiplicados por um fator 

de ajuste. 

5.1. Grupo Allegro 

As atividades produtivas que deram origem ao Grupo Allegro remetem à 

segunda metade do século XIX, no Estado do Espírito Santo. Desde lá, 

antepassados da família controladora do atual grupo conduziam negócios na área 

agrícola, que foram passados para as gerações seguintes e por elas transformados. 

Os atuais controladores, representantes da quarta geração da família (se 

considerado esse histórico), autodefinem-se como ‘profissionais da agricultura desde 
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a origem’. Ainda no século XIX, no seu último decênio, a família migrou para o 

município de Sinfonieta, no Noroeste do Estado de São Paulo. 

No início da história dos negócios da família, a produção de café 

constituía a atividade principal e foi transferida para as cidades de Adagio e 

Andantino, entre as décadas de 1920 e 1930, já sob o comando da segunda 

geração, notadamente nas mãos de um casal, que via nos negócios uma forma de 

manutenção da família. 

Na década de 1940, ocorreram alterações fundamentais, com a família 

migrando para o negócio de cana, com mais uma mudança regional e com o 

controle sendo transferido gradualmente para as mãos de um dos filhos do casal 

mencionado, configurando, em alguma medida, o segundo processo de sucessão do 

grupo. 

Por volta de 1944, uma nova propriedade foi adquirida no extremo oeste 

do Estado pela família, sob a liderança desse herdeiro, em sociedade com um 

membro da família Câmara. Dois anos depois, as atividades da nova fazenda 

estavam concentradas no plantio de cana-de-açúcar e o seu controle não era mais 

compartilhado com nenhum outro sócio. A família havia adquirido o controle total, 

tendo comprado a parcela de controle do sócio Câmara. 

Essa migração dos negócios da família para a cana relacionou-se com o 

contexto do Brasil do pós-guerra, com algumas limitações climatológicas da região 

de Adagio e Andantino, com o crescimento da população na região Sudeste do País 

e com a produção do açúcar ainda concentrada no Nordeste brasileiro. Nesse 

quadro, o IAA abriu cotas de produção de cana e açúcar na região Centro-Sul. A 

exploração de terras no oeste do Estado pelos antepassados do grupo Allegro foi, 

em alguma medida, pioneira, dado que a produção paulista existente de cana 

dividia-se, sobretudo, entre as cidades de Crescendo e Sinfonieta. 

O passo seguinte foi a instalação, na mesma região, da primeira usina de 

açúcar e álcool da família, no final da década de 1940. Esse acontecimento é 

considerado, hoje, o marco da fundação do Grupo Allegro, uma vez que os negócios 

da família, de fato, prosperaram e cresceram a partir dessa atividade e que nela está 

o foco central dos negócios do grupo até hoje. Na época, a usina se dedicou 
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fortemente ao açúcar, como era comum para as empresas do ramo, e atingiu a 

produção em torno de 20 mil sacas de 50 kg cada por ano. Na segunda metade da 

década de 1950, os negócios foram ampliados com a compra de uma nova usina, na 

mesma região da anterior (oeste do Estado de São Paulo). 

A atenção e tradição fundamental do grupo mantiveram-se ao longo do 

tempo na produção agrícola, tendo a comercialização assegurada pelo IAA, 

conforme o contexto regulatório da época previa. “Nossa tradição, na origem, é de 

lavrador. Como a comercialização era muito controlada pelo governo, nosso viés 

sempre foi produção, produção, produção”, nas palavras do atual diretor-presidente 

do grupo (entrevista em novembro de 2007). 

Com os negócios de cana mais amadurecidos, o grupo decidiu diversificar 

suas atividades na década de 1970, partindo para o negócio de processamento de 

frutas cítricas, com produção de suco de laranja concentrado (e subprodutos). 

Na década de 1980, três membros da terceira geração da família 

controladora assumem gradualmente a liderança dos negócios, o que pode ser 

entendido como o terceiro processo de sucessão ocorrido no grupo. O atual líder do 

negócio sucro-alcooleiro assumiu a frente dessa atividade no final dessa década. Na 

década de 1990, destaca-se a fundação de um terminal importador e exportador 

para embarque marítimo, controlado pelo grupo. 

Mudanças relevantes ocorreram nos anos mais recentes (atual década), 

notadamente a instalação do escritório comercial na cidade de São Paulo e a 

compra por parte do Grupo Allegro de marca do segmento de açúcar (em 2005), 

fazendo com que o grupo aumentasse sua participação de mercado nesse produto. 

Em paralelo a toda a sua história, o grupo reforçou e desenvolveu sua participação 

também nas atividades agrícolas, além das industriais, relacionadas ao negócio da 

cana e dos cítricos, reforçando a atuação verticalizada do grupo desde sua origem. 

Os demais eventos e ações mais recentes relacionados ao negócio sucro-

alcooleiro, e de forma mais específica ao de álcool, estão incluídos nas discussões 

das ações estratégicas das empresas estudadas neste trabalho (seção 6), por 

serem elementos centrais na exploração das questões de pesquisa propostas. 
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Após esse histórico, o grupo Allegro, hoje (2008), está organizado em três 

grandes blocos principais, segundo caracterização fornecida pelos próprios 

entrevistados deste trabalho, com destaque especial para o primeiro bloco: 

• Agroenergia: trata-se da atuação na produção agrícola da cana de 

açúcar, na industrialização, no empacotamento e na comercialização de 

derivados da cana. O total de área que apóia a produção do grupo, 

considerando terras próprias, de terceiros e de fornecedores chega a 

aproximadamente 88.000 hectares. O total de cana moída para suportar a 

produção do grupo é algo pouco superior a 7 milhões de toneladas por 

ano (2007). A produção anual de derivados de cana da empresa era (em 

2007) de aproximadamente 176 milhões de litros de álcool e 440 mil 

toneladas de açúcar. Além de sua produção, o grupo comercializa 

produtos de terceiros – em 2007, o montante de produtos derivados de 

cana que o grupo comercializou correspondeu a algo próximo de 18 

milhões de toneladas de cana moída. Nessa condição, o grupo Allegro 

pode ser entendido como um consolidador comercial da produção de 

terceiros. Em sua frente comercial, o negócio de cana conta com três 

canais principais: o industrial (que atende à indústria alimentícia), o de 

varejo (o maior canal do grupo) e o de exportação (com um volume baixo 

de produtos comercializados atualmente). O produto central do grupo tem 

sido historicamente o açúcar. Atualmente, essa prioridade do açúcar está 

refletida na produção do grupo: 60% da cana moída pelo grupo estão 

voltados para a produção de açúcar e 40%, para o álcool; 

• Cítricos: corresponde também a uma atuação verticalizada, com cultivo 

de laranja (com produção anual de 2,2 milhões de caixas de 40,8 kg), 

com sua industrialização, produzindo suco concentrado, e a 

comercialização desses produtos. 

• Agropecuária: além do cultivo de cana mencionado acima, o grupo produz 

soja, milho, trigo e amendoim. Com terras no território brasileiro, na 

Bolívia e no Paraguai, o grupo também desenvolve pecuária de corte e de 

reprodutores. 
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Adicionalmente, o grupo conta ainda com um terminal portuário (em 

importante cidade litorânea do País) de exportação e importação de produtos 

ensacados e a granel (de origem vegetal) e com um banco. A Figura 14 apresenta a 

estrutura completa do grupo, em 2007, que tem no topo uma empresa holding que 

leva o nome da família controladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Estrutura do Grupo Allegro 
Fonte: elaborado pelo autor com dados de VALOR ECONÔMICO, 2007; GRUPO 
ALLEGRO, 2008. 

 

Tomando a figura acima por referência, acrescida das informações já 

apresentadas sobre o Grupo Allegro, pode-se concluir que: 

• O controle do grupo está intensamente concentrado nas mãos da família 

(mencionada como família Sonata na figura acima). Deve-se observar que 

o único negócio da família no qual há uma participação maior de outros 

acionistas é o banco, um ramo não diretamente ligado ao agronegócio; 
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• A figura mostra de forma fragmentada a distribuição das atividades do 

grupo Allegro, mas a ênfase em 3 grandes blocos citada anteriormente 

ajuda a interpretar de forma mais sintética o conteúdo da figura 

(agroenergia, cítricos e agropecuária). 

Outras informações sobre o controle do grupo Allegro podem ser úteis 

para compreender o modo como ele está estruturado: 

• A estrutura apresentada na figura 14 é bastante recente. Foi formalizada 

nos últimos 3 anos; 

• Há um conselho de administração acima da empresa holding (Sonata 

S.A. Administração e Participações). Tal conselho é composto pelos três 

irmãos que constituem a geração controladora atual. Esses irmãos estão 

presentes no conselho, sendo, cada um, o principal executivo de cada um 

dos blocos principais citados. A presidência do conselho é hoje ocupada 

pelo familiar líder do negócio sucro-alcooleiro; 

• Além dos três irmãos, o conselho de administração conta com a 

participação do diretor-superintendente da holding; 

• O grupo encontra-se em processo de incorporar, no conselho de 

administração, mais dois membros externos à família e ao negócio; 

• Atualmente, na gestão do grupo todo, além dos 3 executivos da 4ª 

geração, há apenas um membro da 5ª geração, subordinado a uma das 

diretorias da área de cana. 

Por fim, é importante mencionar que o grupo Allegro figura entre os 100 

maiores grupos empresariais brasileiros, segundo classificação de Valor Econômico 

(2007) e entre as maiores empresas do setor sucro-alcooleiro, se considerado o 

montante total comercializado de derivados de cana, conforme a classificação de 

Anuário Exame Agronegócio (2007). 

5.2. Grupo Presto 

A origem primordial do atual grupo Presto remonta ao primeiro quarto do 

século XX, com a chegada ao Brasil de um imigrante italiano que encontrou trabalho 
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nas fazendas de café da família Junqueira, na região de Ária, no Estado de São 

Paulo. Nessa época, estabelece-se, no agronegócio brasileiro, a atuação da família 

controladora do atual grupo. Esse imigrante, que se destacou nos negócios da 

família, estava acompanhado, na época, de cinco irmãos e dos pais, no território 

brasileiro. 

O desenvolvimento dos negócios ganhou corpo com o aproveitamento de 

oportunidades pelo imigrante citado, geradas pela crise de 1929. Além do acesso a 

terras em condições de compra favoráveis, caracterizado no capítulo 4, o imigrante 

aproveitou-se da crise em torno do café, acumulando estoque desse produto, 

comprando-o a preços muito baixos, para vendê-lo em momento de 

sobrevalorização, motivada pela sua escassez generalizada. A realização desse tipo 

de operação comercial gerou condições financeiras para que o imigrante se tornasse 

proprietário de terras, através da aquisição de antigas fazendas de café na região 

Noroeste do Estado de São Paulo. 

A idéia inicial de produzir café foi descontinuada alguns anos depois, em 

função de aspectos climáticos não favoráveis da região do Noroeste paulista para 

essa cultura. O foco dos negócios passou a ser, desde então, a agropecuária, 

atividade que marcou intensamente o histórico da família e que está presente no 

Grupo Presto até hoje. No desenvolvimento dessa fase, por volta da década de 

1960, foi se consolidando o primeiro processo de sucessão na família, com o ganho 

de relevância, nos negócios, dos dois filhos do imigrante fundador. 

Essas duas fases – de predomínio do café e da agropecuária – marcam o 

histórico que antecede a existência do Grupo Presto propriamente dito como 

competidor dos negócios da cana de açúcar. A entrada do grupo no ramo de açúcar 

e álcool veio apenas em 1980, com a fundação da primeira destilaria, contando com 

a participação direta da terceira geração da família. Esse marco define a terceira 

fase dos negócios da família (nas palavras do atual presidente do grupo), com a 

coexistência dos negócios da cana e da agropecuária, mantida até hoje. 

A destilaria pioneira na história do grupo Presto foi fundada com recursos 

do Proálcool, também no Noroeste do Estado de São Paulo, no município de 

Minueto, região de predomínio da pecuária de corte extensiva na época da 

fundação. O controle do negócio de cana era dominado por um dos membros da 
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segunda geração, mas tinha grande parte também fragmentada entre mais de 

sessenta sócios, em sua maioria, fornecedores de cana da empresa. A terceira 

geração detinha também participação minoritária (1% cada herdeiro) no controle do 

negócio. Esse formato de participação de fornecedores no controle da empresa foi 

adotado por diversas empresas do ramo na época do Proálcool. 

Nos primeiros quinze anos de sua história no ramo aproximadamente, a 

destilaria manteve-se em padrões de produção semelhantes, na maior parte do 

tempo: algo em torno de 360 a 450 milhões de cana moída e pouco mais de 4.500 

hectares de área de cana plantada. 

No transcorrer do tempo, esses indicadores evoluíram, refletindo ações 

de crescimento da empresa na área de cana, tanto através de expansões da 

unidade pioneira, quanto através de aquisições, notadamente a realizada próxima ao 

ano 2000, em município localizado na região leste do Estado do Mato Grosso do 

Sul. Tal usina representou uma das medidas de expansão do grupo após uma crise 

de superprodução do setor, ocorrida por volta de 1998, acompanhada do processo 

de desregulamentação do ramo. 

O Quadro 15 apresenta a evolução da área plantada, da moagem de 

cana e da produção de açúcar e álcool do grupo. 
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Quadro 15 – Evolução de indicadores de produção do Grupo Presto no negócio da cana 
Fonte: elaborado pelo autor com dados do GRUPO PRESTO, 2008. 

 

O quadro acima sugere que a evolução do grupo Presto nos últimos 10 

anos é de crescimento praticamente em todo o período, com algumas poucas 

exceções, como na virada do ano 1999 para o ano 2000. Nessa evolução, além da 

aquisição da usina no Mato Grosso do Sul, já mencionada, estão também refletidos, 

de forma inicial, os investimentos mais recentes do grupo realizados a partir de 

2005. Tais investimentos serão mais detalhados na seção seguinte, pois eles podem 

ser compreendidos de forma mais completa sob a perspectiva de reação estratégica 

da empresa à dinâmica recente do ramo, guardando grande relação com as 

questões centrais de pesquisa deste trabalho. 

O total de cana moída pelo Grupo Presto corresponde ao montante de 

derivados de cana comercializado, tanto hoje quanto em seu histórico, não havendo 

dissonância entre quantidades produzidas e comercializadas, pelo fato do grupo não 

comercializar produtos de terceiros. 
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Atualmente, o grupo Presto, em suas atividades nos negócios da cana, 

engloba empresas de plantação de cana de açúcar, de produção de açúcar e álcool, 

de comercialização, além de uma transportadora. Ao todo, o grupo conta com nove 

empresas. Grande parte do controle do grupo atualmente está concentrada nas 

mãos de um membro da família que originou o negócio, conforme será mais 

detalhado na seção seguinte. O faturamento em 2007 foi de aproximadamente R$ 

310 milhões. 

Elementos relativos a mudanças recentes no controle do grupo serão 

mencionados na próxima seção apenas, dado que tais elementos auxiliam a 

responder às questões centrais de pesquisa deste trabalho. 
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6. RESULTADOS DOS ESTUDOS DE CASO – APRESENTAÇÃO E 
DISCUSSÃO 

Os resultados dos casos estudados estão organizados nas duas 

subseções seguintes, a partir das questões centrais de pesquisa apresentadas na 

seção 1 deste trabalho e aqui reproduzidas: 

1. Como empresas familiares situadas em ramo tradicionalmente familiar 

contemplam o possível impacto de turbulências setoriais sobre a 

dimensão familiar do ramo? 

2. Qual o comportamento estratégico das empresas familiares, considerando 

sua dimensão familiar, num ambiente turbulento? 

O conteúdo das entrevistas, principalmente, e o material secundário 

consultado durante a pesquisa servem de insumos para responder às questões. 

Conforme os resultados são apresentados, evidências relacionadas a eles, 

sobretudo excertos das entrevistas, são adicionadas para reforçar a validade do 

conteúdo gerado. Visando discutir os resultados obtidos, são acrescidos, sempre 

que pertinentes, comentários que os relacionam à literatura revisada na seção 2. 

6.1. Como empresas familiares situadas em ramo tradicionalmente familiar 
contemplam o possível impacto de turbulências setoriais sobre a 
dimensão familiar do ramo? 

A questão proposta está centrada em identificar como empresas 

familiares interpretam e enquadram o impacto de turbulências de um ramo sobre a 

sua dimensão familiar. Por conseqüência, os resultados aqui apresentados devem 

contemplar tanto variáveis relacionadas à dimensão familiar, como variáveis não-

familiares do ramo ligadas às turbulências recentes, de modo a conectá-las, 

segundo a visão das empresas estudadas. 

Segundo a literatura básica que trata do assunto (como BOURGEOIS III; 

EISENHARDT, 1988; EISENHARDT, 1989; BROWN; EISENHARDT, 1997), as 

variáveis que compõem as turbulências de um ambiente competitivo são tipicamente 

externas às empresas, tais como demanda, competição, tecnologia e 

regulamentação. O desafio é construir, a partir de evidências dos casos estudados, 
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conexões entre essas variáveis externas, em turbulência, e as internas, de natureza 

familiar. Importam, todavia, apenas os impactos sobre a dimensão familiar que 

englobem, de forma generalizada, grande parte das empresas familiares do ramo. 

Os resultados gerados devem, por conseqüência, adicionar elementos importantes à 

dinâmica do setor em turbulência, dado que o ramo sucro-alcooleiro é 

predominantemente familiar.14 

Conforme já definido, aspectos e variáveis familiares, aqui, são todos 

aqueles que dizem respeito à participação e influência de familiares na empresa, 

seja em funções de controle e/ou de gestão.15 

Antes de partir para os resultados propriamente ditos, relativos ao impacto 

das turbulências sobre a dimensão familiar, a presença estrutural e histórica da 

dimensão familiar no ramo é brevemente caracterizada, na visão dos entrevistados 

(subseção 6.1.1).  Esta caracterização é inserida em função de os entrevistados, em 

sua maioria, terem feito questão de destacar os principais pontos que marcam a 

presença familiar no ramo. De forma independente da dinâmica recente do setor, 

destacam-se as idéias de singularidade e eficiência da alta gestão das empresas 

familiares ao longo do ciclo de vida da empresa familiar e da seqüência de gerações 

que a controlam, além do histórico expansionista nas atividades de produção. 

Tal caracterização serve como referência básica para a compreensão da 

influência da família nas empresas do ramo, apoiando o entendimento da 

participação da dimensão familiar nas condições específicas das turbulências 

setoriais recentes. 

Na subseção seguinte (6.1.2), os aspectos familiares são analisados no 

contexto turbulento dos últimos anos, a partir das visões dos próprios entrevistados, 

tendo, no encadeamento de fatores que levam a pressões para a profissionalização 

e para a mudança de mindset das empresas do ramo, um dos principais resultados. 

                                            
14 Vale lembrar que, segundo Prosperare (2005), 81% das empresas do ramo sucro-alcooleiro 

brasileiro era familiar em 2005. 
15 Poderiam estender-se ainda, sob a inspiração da escala F-PEC, de Astrachan, Klein e Smyrnios 

(2004), a tópicos de cultura e experiência, conforme apresentado na seção 2, de revisão de 
literatura, mas tais aspectos, apesar de não ignorados, não são centrais neste trabalho. 
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6.1.1. Eficiência, singularidades e o foco histórico e expansionista na produção 

Preliminarmente ao entendimento de como a dimensão familiar é 

impactada pelo contexto turbulento, é importante caracterizar os papéis e influência 

das famílias nos negócios do setor, na visão dos entrevistados, incluindo as 

empresas estudadas, bem como especialistas consultados e novos investidores do 

ramo. Tal caracterização destaca os principais tópicos apontados pelos 

entrevistados e que têm impacto nas estratégias das empresas do ramo. 

Três aspectos principais foram pontuados de forma compartilhada (ao 

menos parcialmente) entre os entrevistados: a eficiência e competência profissional 

das empresas familiares ao longo do tempo; a singularidade de cada empresa no 

tocante às suas características internas e à tomada de decisões estratégicas, em 

função de aspectos da família; e o foco histórico das famílias no controle e expansão 

das atividades de produção agrícola e industrial. 

No primeiro tópico, entende-se que a dimensão familiar estabelece 

restrições e incertezas em relação à eficiência e competência profissional para a alta 

gestão das empresas ao longo do tempo, uma vez que membros da geração 

seguinte da família são fortes candidatos aos papéis de controle e/ou gestão e não 

são necessariamente qualificados para tais funções. 

Com isso, pode-se dizer que um dos problemas típicos da empresa 

familiar também se apresenta no ramo sucro-alcooleiro brasileiro: a consangüinidade 

é tida por fator de risco, caso se sobreponha à meritocracia, e estabelece, em 

alguma medida, limitações potenciais para o sucesso da gestão (WARD, 2005). No 

entanto, a probabilidade de obter êxito com membros da família na gestão não é 

descartada; tal questão é apenas entendida como um fator de risco na continuidade 

da empresa familiar. 

Essa idéia pode ser interpretada à luz da visão da empresa familiar 

baseada em recursos. Os riscos que a empresa incorre parecem relacionar-se à 

manutenção, ao longo do tempo, das características e recursos apontados por 

Sirmon e Hitt (2003) como fontes potenciais de vantagem competitiva para a 

empresa familiar. Os resultados sugerem que, de um lado, a empresa corre riscos 

em relação aos seus recursos mais valiosos e, de outro, tem boas oportunidades 
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relativas a eles (algo que se pode depreender, sobretudo, a partir da primeira citação 

abaixo). 

Os entrevistados não explicitaram, todavia, que a empresa familiar pode 

ter vantagens no fato de conhecer, com grande antecedência ao momento de 

exercerem funções de relevo, os recursos humanos com grandes probabilidades de 

assumir cargos de destaque na gestão da empresa, conforme sugere Ward (2004). 

O relacionamento entre gerações e o envolvimento de potenciais profissionais da 

empresa desde a infância com o negócio e seus valores é algo distintivo da empresa 

familiar e pode ser uma fonte de vantagem para o negócio. Tais profissionais podem 

ser formados desde a mais tenra idade de forma orientada às expectativas da 

empresa e seus valores mais particulares. 

Em síntese, a sujeição da empresa familiar do ramo sucro-alcooleiro à 

existência, em seu contexto consangüíneo, de recursos humanos profissionais 

competentes para o desempenho das funções principais de controle e/ou gestão é 

uma realidade e pode ser interpretada como fonte de risco ou oportunidade para a 

manutenção de eventuais vantagens competitivas baseadas nos recursos humanos 

familiares. As citações abaixo dão base para essas idéias: 

Na verdade essa questão das famílias é um pouco emblemática no 
setor. Fala-se ‘família.... família... família’, mas tem de tudo. Tem 
profissionalismo, tem família menos profissionalizada... Tem família 
que toca operacionalmente muito bem, eficientemente, até um 
estágio da família, com todos da família trabalhando lá... o chefe de 
transporte é um primo, na usina é outro primo... pode funcionar muito 
bem e tem, hoje, benchmarks no setor de família, literalmente família, 
eficientíssimo no setor.  Agora o que é que vai ser da segunda, 
terceira, quarta ou quinta geração é uma incerteza dizer. Se essa 
família ‘eficiente’ se sustenta ao longo do tempo é uma incógnita 
dizer. (diretor-presidente do Grupo Allegro) 

Eu não estava acostumado... O presidente disse ‘vou chamar o 
diretor financeiro’ e aí aparece o filho dele. No entanto, o que importa 
é se o diretor financeiro funciona ou não funciona. Pelo que temos 
visto, funciona em alguns casos, mas não é sempre que o sujeito 
está no cargo por razões profissionais. Isso não quer dizer que as 
empresas não-familiares são exemplos de competência. O fato é 
que, nas familiares, é muito declarado que alguns estão empossados 
em cargos de direção por serem filhos do dono. Isso enfraquece o 
negócio. Se a direção não é boa, o negócio fica frágil. (diretor de uma 
empresa internacional investidora no ramo sucro-alcooleiro brasileiro) 
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O surgimento de uma boa geração seguinte é o que determina a 
continuidade do setor nas mãos das famílias. (gerente comercial e 
herdeiro do Grupo Allegro) 

O segundo aspecto diz respeito às singularidades de cada família perante 

os desafios e suas decisões de cunho estratégico. Os entrevistados indicam que, de 

acordo com características intrínsecas, as empresas têm diferentes comportamentos 

no ambiente interno ao negócio, com impacto direto nas estratégias escolhidas e no 

processo de tomada de decisão: 

Cada caso é um caso. Cada usina é um tipo de dinâmica. Cada 
família é um tipo de dinâmica. Uma hora, uma tem uma ruptura, tem 
uma briga homérica, mas resolve ali. Outra hora, um é comprado, 
vendido totalmente, é comprado por uma outra família que está mais 
arrumada, ou uma multinacional, ou um grupo nacional que está 
consolidando. Tem milhões de formas. (diretor-presidente do Grupo 
Allegro) 

Veja você que acabamos de comprar uma usina no Nordeste que 
estava na quarta geração e tinha mais de trinta sócios. Acho que 
você pode imaginar o parto que foi essa negociação! Durou mais de 
cinco meses só pra conseguir convencer todo mundo da idéia de 
venda! Por outro lado, estamos em outra negociação em que é 
apenas um dono e o filho. A parte do outro sócio que morreu foi 
comprada pelo irmão que ficou. Está sendo muito mais fácil ... (CFO 
de um grupo estrangeiro investidor no ramo sucro-alcooleiro 
brasileiro) 

A especificidade das características de cada empresa familiar é também 

um dos pontos centrais da abordagem da visão baseada em recursos da firma, com 

possível impacto no desempenho (SIRMON; HITT, 2003), por indicar que questões 

familiares podem ser determinantes de comportamentos estratégicos singulares e 

potencialmente diferenciados das empresas familiares em relação a seus 

competidores, sejam familiares ou não. 

A abordagem do strategizing, apresentada na seção 2.2, também pode 

ser evocada aqui. As citações acima sugerem que as peculiaridades das relações 

entre os membros da empresa familiar, ao lado do nível de conflito e harmonia entre 

seus membros, são elementos que compõem a ‘caixa preta’ das decisões 

estratégicas desse tipo de empresa. Partindo do pressuposto de quão específico 

pode ser o processo de construção de decisões em cada empresa familiar, o 

strategizing propõe uma abordagem de pesquisa na qual a convivência com a 

realidade cotidiana da gestão da empresa e a análise dos micro-processos e 

atividades de gestão são caminhos para a compreensão de como as empresas 
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familiares de fato decidem estrategicamente. Esta observação não revela elementos 

novos sobre a estratégia das firmas familiares, mas reforça a condição singular da 

formulação de suas estratégias. 

O terceiro tópico corresponde ao foco histórico das famílias controladoras 

nas atividades de produção agrícola e industrial, sob uma perspectiva expansionista, 

configurando uma diretriz marcante das empresas do ramo: de crescer e dominar os 

elos agrícola e industrial, com impacto inercial ainda presente nas decisões das 

atuais gerações controladoras dos negócios familiares do setor. As citações a seguir 

sustentam essa idéia: 

Em nossa história, o Estado brasileiro sempre foi intervencionista. 
Vamos imaginar que o IAA seria hoje uma agência de governo 
reguladora, controlando impositivamente... só que numa visão do 
início do séc. XX. [...] O que eu quero dizer com intervenção: o 
instituto controlava cotas, controlava o preço tanto da cana quanto do 
produto final e controlava a obrigação de a gente, como industriais, 
ter fornecedores de cana. Mexia na parte fundiária da relação da 
unidade industrial com a sua região e também olhava para o 
trabalhador agrícola. Existia uma legislação que nos controlava. Isso 
montou toda a estrutura do setor sucroalcooleiro. Isso levou 
basicamente as famílias, donas das unidades industriais, a 
vocacionarem-se para a produção. Produção, produção, produção... 
porque a área comercial era muito controlada e regulava o processo 
de oferta e procura. Nós não acessávamos o mercado internacional. 
Há muito pouco tempo, na década de 90, que nós começamos a 
acessar o mercado internacional. E o mercado interno tinha todo um 
controle de cotas para regular a oferta mensal. O IAA controlava a 
oferta, era um mercado absolutamente controlado e tinha muito 
pouco esforço comercial na gestão dessa relação com o mercado. 
(diretor-presidente do Grupo Allegro) 

[...] eu participei daquele processo, no começo dos anos 40-50, e eu 
vi o povo valente que eram aqueles italianos. Eles tinham a visão do 
crescimento a qualquer preço. Mantiveram a linha pela qual a 
principal ambição era comprar o vizinho. Comprar o vizinho... 
comprar o vizinho... [...] Uma vez eu falei pra um deles: ‘Quer dizer 
que o seu limite é o Oceano Atlântico?’ E ele falou assim: ‘Pra mim, a 
coisa melhor do mundo é abrir a cerca [...]’ (abrir a cerca é tirar a   
cerca do vizinho) [...] ‘quando eu abro a cerca eu fico contente...’. 
Voltei a perguntar: ‘Então o seu limite é o oceano?’ E ele me 
respondeu: ‘De um lado, né? Do outro, é o Pantanal...’ Era um 
italiano interessante... (especialista no ramo sucro-alcooleiro) 

O modelo de produção [...] Os usineiros de hoje ainda estão com a 
idéia de controle da usina e da produção de cana... Questiono se 
esse é o melhor modelo para o setor como um todo... Por que o 
usineiro tem que ser o dono da cana também? [...] Tudo isso é 
resultado da criação, tradição familiar, da empresa familiar... comprar 
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o vizinho... comprar o vizinho... essa coisa... por isso que eu te contei 
algo desse contexto cultural... (especialista no ramo sucro-alcooleiro) 

6.1.2. As turbulências recentes, a profissionalização do ramo e os impactos no 

mindset das empresas familiares tradicionais 

Os resultados obtidos junto aos casos estudados indicam uma grande 

convergência na identificação e compreensão dos elementos do problema entre as 

duas empresas estudadas, no tocante a como as turbulências recentes do ramo 

sucro-alcooleiro geram impacto sobre a sua dimensão familiar. Isso induz à 

conclusão de que os dois tipos de empresas não apresentam grande distinção entre 

si quanto a interpretar o papel estratégico da dimensão familiar no grande contexto 

turbulento em questão. 

Algumas diferenças de visão surgem mais pontualmente, tanto no tocante 

a variáveis identificadas em um caso e não em outro, como em termos de conteúdo 

nas variáveis identificadas em ambos os casos. Essas distinções são especialmente 

naturais em contextos turbulentos, no qual as informações são indisponíveis, 

disponíveis parcialmente, imprecisas ou obsoletas. Nem todas as distinções são 

destacadas em detalhes nesta seção, especialmente as que correspondem às 

varíaveis não-familiares, dado que não estão diretamente relacionadas à questão de 

pesquisa que se procura responder. Apresentam-se, prioritariamente, análises mais 

diretamente relacionadas à dimensão familiar. 

Os resultados propriamente ditos são apresentados a partir de uma visão 

esquemática e sintética dos principais elementos identificados nos casos estudados 

e das relações entre eles. Conclusões são tiradas a partir desse esquema e os 

elementos dessa figura são desenvolvidos, com apoio dos dados levantados, 

visando caracterizar com maior riqueza de detalhes a visão dos entrevistados sobre 

as turbulências e seu impacto sobre a dimensão familiar do ramo. Primeiramente, o 

foco recai sobre os elementos relativos às turbulências do ramo e, portanto, sobre 

variáveis não-familiares. Eles servem de contexto que levam a uma melhor 

compreensão dos impactos sobre a dimensão familiar do ramo, tratada logo na 

seqüência. 

A Figura 15 contém a visão esquemática sintética citada. Nessa figura, 

devem-se entender as setas com o significado de ‘têm influência sobre’, sendo o 
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elemento de origem da seta o que tem influência sobre o elemento de destino. 

Naturalmente, na representação feita, pode-se argumentar que a inversão dos 

sentidos das setas pode também mostrar relações verdadeiras e que outras 

relações poderiam ser feitas, mas as que são indicadas aqui são as julgadas 

principais e nos sentidos predominantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Esquema-síntese dos elementos que compõem a visão das empresas 
estudadas em relação à dinâmica recente do ramo 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como já indicado, tipicamente, a caracterização de turbulências de um 

ramo contempla fatores externos às empresas. A inclusão, no contexto das 

turbulências, das pressões que as empresas têm sofrido (aumento de escala, novos 

investimentos próprios, profissionalização e mundanças no mindset) foi feita em 

função de tais aspectos serem coletivos do ramo, por terem sido apontados de 

forma absolutamente integrada aos fatores externos pelos entrevistados e pelo fato 

de a questão de pesquisa ter por alvo o entendimento dos impactos das turbulências 

num aspecto interno, a dimensão familiar. 
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Outras razões podem reforçar a importância de incluir esses fatores 

nessa caracterização: tratam-se de ações e reflexos que já estão presentes em 

muitas empresas do ramo e acabam por influenciar as decisões dos competidores; 

têm potencial de modificar substancialmente aspectos centrais da organização do 

ramo e suas empresas (controle, tamanho das empresas, por exemplo). 

Uma forma direta de ler a Figura 15 é dividi-la em quatro blocos 

principais: 

• Bloco 1 (marcado em amarelo): diz respeito à expectativa de crescimento 

da demanda nacional e internacional do álcool e aos elementos que 

favorecem o aumento dessa expectativa, desde pressões ambientais e 

preço do petróleo, até questões de regulamentação, de existência de 

fornecedores de álcool relevantes no mundo, avanço de alternativas de 

energia carburante e promoção do álcool brasileiro no exterior; 

• Bloco 2 (marcado em verde): está centrado nas pressões de incremento 

da oferta e da escala da produção do ramo. Tal aspecto tem na 

expectativa de crescimento da demanda um elemento causal central; 

• Bloco 3 (marcado em cinza): é composto pelos elementos conseqüentes 

das pressões de escala no ramo, notadamente os que não contemplam a 

dimensão familiar. Ainda nesse bloco, há os elementos conseqüentes dos 

fatores decorrentes da potencial expansão da escala, como a eventual 

superoferta de álcool no ramo e as novas soluções de funding; 

• Bloco 4 (com textos escritos em vermelho): contém os fatores mais 

relacionados à dimensão familiar das empresas do ramo, incluindo as 

pressões para a profissionalização das empresas, para a mudança do 

mindset das empresas tradicionais e familiares, para a implementação de 

novas soluções de funding e a característica contemporânea do ramo de 

transição de gerações no controle em muitas empresas. 

Entre os casos, verificaram-se diferentes ênfases em relação aos quatro 

blocos mencionados acima. O Grupo Allegro (empresa de grande porte) tratou dos 

quatro blocos de forma relativamente uniforme, enquanto o Grupo Presto (empresa 

de pequeno porte) apenas mencionou levemente a expectativa de aumento da 
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demanda e valorizou a discussão de aumento de escala e suas conseqüências, 

sobretudo a consolidação das empresas do ramo e o impacto na profissionalização 

das empresas familiares. É possível que essa distinção de focos dos entrevistados 

não tenha relação direta com os aspectos mais valorizados pela empresa, mas com 

o fato de o número de interações com o Grupo Presto ter sido mais reduzido que 

com o Grupo Allegro. 

Antes do desenvolvimento e comentários sobre os blocos e elementos da 

Figura 15, deve-se indicar que o reconhecimento do momento de transformação 

acentuada do ramo nos anos mais recentes, motivada especialmente pelo produto 

álcool, no contexto da agroenergia, foi unanimidade entre os entrevistados, 

reforçando a pertinência da proposta fundamental desta pesquisa. A emersão da 

agroenergia como alternativa aos combustíveis fósseis, em âmbito mundial, tem sido 

forte o suficiente para fazer com que a visão do setor em relação a ele próprio tenha 

se modificado, constituindo uma das bases da dinâmica turbulenta do ramo nos 

últimos anos: 

Eu acho que essa dinâmica do setor – que agora adquiriu uma 
velocidade um pouco maior do que vinha até então, em função do 
álcool – criou uma reviravolta nas empresas tradicionais. (diretor-
presidente do Grupo Allegro) 

O setor hoje virou um setor de produção de agroenergia em todos os 
sentidos: energia alimentar na questão do açúcar, energia 
combustível na questão do álcool e energia elétrica na questão da 
co-geração. Toda a perspectiva ou a grande perspectiva de agora 
pra frente é a cana-de-álcool. Nas projeções de crescimento que se 
apontam de agora em diante, tem uma tendência de a matéria-prima 
ser muito mais direcionada ao álcool e à co-geração do que 
especificamente ao açúcar. (superintendente da holding do Grupo 
Allegro) 

Eu lembro que, em 2003, foi o primeiro Sugar Dinner no mundo em 
que o presidente da UNICA falou ‘Daqui a uns bons anos a gente 
não vai mais falar de Sugar Dinner. Vai ser Ethanol Dinner ou Sugar 
and Ethanol Dinner’. Isso causou um certo impacto... (gerente 
comercial e herdeiro do Grupo Allegro). 

O contexto das variáveis não-familiares forma o pano de fundo no qual os 

aspectos familiares se enquadram. O entendimento desses elementos, em nível 

mais pormenorizado, é importante para a lógica que leva aos impactos das 

turbulências na dimensão familiar. Por essa razão, eles são desenvolvidos em nível 
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maior de detalhe a partir daqui, bloco a bloco até chegar aos impactos sobre as 

variáveis familiares. 

A idéia de expectativa de crescimento da demanda, tratada no bloco 1 

(marcado em amarelo na Figura 15), está diretamente relacionada à percepção de 

mudanças no ramo. Dentre os elementos desse bloco, a elevação dos preços do 

petróleo e as questões ambientais são centrais para a expectativa de crescimento 

da demanda. A posição do diretor agrícola do Grupo Allegro ressalta a idéia: “[...] 

veio essa questão mundial da mudança de matriz energética por conta das 

discussões de meio ambiente” (diretor agrícola do Grupo Allegro). A fala abaixo vai 

na mesma direção: 

Nós entendemos isso como um potencial de oportunidade bastante 
grande. O contexto mundial tem elementos favoráveis: primeiro, o 
preço do petróleo favorece combustíveis alternativos. Trata-se de 
oportunidade de curto prazo. No médio, o petróleo se fortalece e, no 
longo, volta a se enfraquecer. Em segundo lugar, tem a 
conscientização em relação ao meio ambiente. (diretor comercial do 
Grupo Allegro) 

A expectativa de aumento da demanda do álcool é conseqüência direta 

dessas idéias. Os entrevistados foram unânimes também em caracterizar a 

demanda nacional de forma distinta da internacional, em função do estágio de 

amadurecimento de cada uma. A primeira é entendida como mais madura e principal 

motivadora da demanda do produto no curto prazo, em grande parte por ter um 

histórico de desenvolvimento e crescimento significativos nos últimos anos 

(sobretudo, com o lançamento dos veículos bicombustíveis no País em 2003). Nas 

palavras do gerente comercial e herdeiro do Grupo Allegro, “[...] o mercado interno já 

aconteceu, está acontecendo e vai acontecer”. A segunda praticamente não tem 

histórico e se caracteriza como uma incerteza, com potencial de grande impacto no 

setor como um todo, caso venha a ocorrer. As falas do herdeiro e gerente comercial 

e também do diretor comercial do Grupo Allegro são muito claras nesse sentido: 

A gente montou um quadro para avaliar as probabilidades dos 
mercados acontecerem: mercado de açúcar interno, mercado de 
açúcar externo, mercado de álcool interno e mercado de álcool 
externo. Se você vê a probabilidade de acontecer, a menor chance, 
num quadro de probabilidades, é a do álcool externo. Porque é uma 
expectativa, ou seja, você não tem uma evolução constante da 
exportação. Esse ano se exportou muito menos do que no ano 
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passado. Tem algumas coisas que você não consegue prever com 
precisão. Num quadro de probabilidades, você fala ‘na minha visão 
isso aí tem 40%, 50%, de acontecer [...]’. Agora, você pega o 
mercado interno de álcool, fala ‘é 90% de chance’. Por outro lado, se, 
em 1999/2000, esse exercício fosse feito, não se preveria a evolução 
significativa da demanda interna ocorrida a partir de 2003. Isso não 
seria possível prever também. Então, nós, como grupo, olhamos que 
é o mercado interno que vai acontecer, dada a tecnologia flex, e que 
existe um mercado externo que tem uma probabilidade de acontecer. 
Ele não está acontecendo. Apesar de a gente estar exportando três 
vezes mais do que há quatro anos atrás, ele não está acontecendo 
na velocidade desejada. (herdeiro e gerente comercial do Grupo 
Allegro) 

A evolução tecnológica que os veículos automotores tiveram – flex 
fuel – é outra razão da oportunidade, particularmente para o mercado 
interno, haja vista que estão se vendendo mais de 80% de carros flex 
por mês. A demanda tende a dobrar nos próximos 5-7 anos no 
mercado interno e isso não é pouco. Em termos mundiais, a 
perspectiva é muito grande, mas de curto prazo é uma promessa. [...] 
A demanda interna tende a crescer em 2 a 3 milhões de metros 
cúbicos por ano, que é o crescimento da frota flex entrando – se ela 
for competitiva em relação à gasolina, sem considerar a oportunidade 
de abertura maior no mercado externo. Eu diria que, pelo menos no 
universo de 3 a 4 anos, a gente não vê nenhum risco muito grande 
de ter dificuldade de colocar no mercado a nossa produção. (diretor 
comercial do Grupo Allegro) 

Enquanto a continuidade do crescimento da demanda interna é vista 

como praticamente certa em função do sucesso recente dos veículos bicombustíveis 

no País, a demanda externa, além de incerta, é entendida através dos elementos, 

também incertos, que a condicionam. O detalhamento desses fatores indica o nível 

no qual as empresas familiares do ramo (particularmente a de grande porte 

estudada) são capazes de interpretar as incertezas do ambiente. Além da alta do 

preço do petróleo, da escassez desse produto e do aumento das preocupações 

ambientais, as incertezas condicionantes do desenvolvimento da demanda de álcool 

no mundo são, notadamente: 

• As definições de regulamentação nos países quanto à adoção e mistura 

do álcool como combustível (ou de alternativas que o utilizam, como o 

ETBE); 

• A existência e/ou formação de fornecedores de álcool combustível em 

âmbito mundial, constituindo, na ótica dos compradores, alternativas ao 

Brasil e outros exportadores menores do produto atualmente (como a 
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Tailândia). O fato de não existirem fornecedores de maior relevo com 

capacidade de exportação além do Brasil foi apontado pelos entrevistados 

das empresas estudadas (de forma coerente com os especialistas do 

ramo consultados) como um fator chave para o desenvolvimento do 

mercado internacional; 

• O avanço de outras soluções alternativas carburantes; 

• Ações estruturadas de promoção e venda do álcool carburante no mundo, 

como forma de divulgá-lo e valorizá-lo perante outras soluções 

alternativas. 

Os trechos a seguir ilustram como os entrevistados enxergam esses 

fatores que influenciam a demanda externa do álcool combustível brasileiro: 

Não vejo a demanda acontecer se ela não for mandatória, porque 
quem faz a distribuição de combustíveis são empresas petrolíferas. 
Elas não têm, em curto prazo, nenhum interesse econômico de 
trabalhar outro produto que não seja derivado de petróleo. Quando é 
que elas vão fazer? Óbvio, quando for mandatório em algum local 
elas vão fazer e aí ela vai buscar fonte alternativa de oxigenados, 
seja etanol ou ETBE ou outra alternativa. (diretor comercial do Grupo 
Allegro) 

Eu acho que tem um problema do Brasil sempre ser o único 
fornecedor. Isso incomoda um pouco. Eu acho que incomoda um 
pouco quem vai comprar, incomoda o governo que está dando um 
mandato para abrir um país, baixar tarifa de importação do etanol só 
para beneficiar o Brasil, os usineiros no Brasil. [...] Você não 
consegue ter um mercado se você não tem diferentes fornecedores. 
Eu acho dificílimo você ter um mercado com um fornecedor. (gerente 
comercial e herdeiro do Grupo Allegro) 

E se a gente vir hoje os volumes comercializados entre os países no 
globo, o crescimento do biodiesel é muito maior e muito mais rápido 
do que o crescimento de etanol. Então eu acho que a gente tem um 
pouco de mania de olhar pro próprio umbigo e ficar falando ‘o etanol 
vai acontecer’, etc e tal. Mas se a gente olhar no mercado como um 
todo, de combustíveis, o que vem crescendo mais rápido é o 
biodiesel, no caso o biodiesel do óleo de palma ou esses óleos todos 
que estão acontecendo e que dá pra virar biodiesel. Muito mais do 
que o etanol. (gerente comercial e herdeiro do Grupo Allegro) 

O Brasil está em fase muito inicial no desenvolvimento de mercados. 
Esforços de lobby internacional do país são incipientes. Estamos 
muito no começo, estamos longe do meio. Europeus e americanos 
fazem isso muito bem. Europeus são caixeiros viajantes há algumas 
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dezenas de anos. Essa condição iniciante na divulgação do álcool é 
acompanhada de nossa pouca experiência operacional de conduzir 
exportações. Temos um longo caminho a percorrer que envolve a 
construção de infra-estrutura e aprendizado desse tipo de operação. 
(gerente comercial e herdeiro do Grupo Allegro) 

O bloco 2 (marcado em verde na Figura 15) do contexto de turbulências 

está centrado nas pressões por aumento de escala para as empresas do ramo. Tais 

pressões são conseqüência direta da expectativa de crescimento da demanda. Os 

entrevistados foram unânimes em apontar que a escala do ramo está em processo 

de mudança, no sentido de crescimento, seja nas quantidades produzidas e 

comercializadas pelas empresas, seja no somatório delas, caracterizando uma 

condição do ramo como um todo. As falas de entrevistados das duas empresas 

estudadas ilustram isso: 

Um bom módulo de uns 10 anos atrás era 4 milhões de toneladas de 
cana. Hoje, esse módulo é uma coisa entre 15 e 20 milhões 
toneladas. Ou seja, esse módulo mudou. (diretor comercial do Grupo 
Allegro) 

Acredito que, nos próximos anos, quem quiser permanecer no setor 
vai precisar trabalhar com uns 8 a 10 milhões de toneladas, no 
mínimo. Hoje, umas 6 milhões de toneladas por ano são razoáveis. 
Quem não está preparado ou se preparando agora ou já não está 
mais no jogo ou não vai estar no futuro. Eu não sei daqui a quatro 
anos... Pode ser que isso vá para 15... 14... não sei. (presidente do 
Grupo Presto) 

Todas as plantas modernas têm que pensar num módulo de 4 a 6 
milhões de toneladas... é um módulo de moagem para uma unidade. 
(diretor agrícola do Grupo Allegro) 

Eu acho que essa dinâmica do setor – que agora adquiriu uma 
velocidade um pouco maior do que vinha até então – criou uma 
reviravolta nas empresas tradicionais. A gente é produtor de 
commodity e, enquanto produtor de commodity, precisa cada vez 
mais de redução do custo unitário. E uma das formas de 
conseguirmos a redução do custo unitário é o aumento de volume. 
(diretor-presidente do Grupo Allegro) 

Como apresentado na Figura 15, há diferentes conseqüências das 

pressões por crescimento da escala de produção e comercialização do ramo. As 

conseqüências relacionadas às variáveis não-familiares fazem parte do bloco 3 de 

elementos do esquema (marcados em cinza), como já mencionado, ao lado dos 
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fatores decorrentes dessas próprias conseqüências. Nesse bloco, os principais 

fatores, conseqüentes das pressões por escala, são: 

• Corrida tecnológica entre países visando o aumento da competitividade; 

• Oportunidades para novos entrantes; 

• Pressões para novos investimentos das empresas do ramo; 

• Intensificação dos movimentos de consolidação; 

• Novas soluções de funding. 

A corrida tecnológica entre países está centrada na busca de ganhos de 

produtividade na produção de álcool e assume uma perspectiva de competição entre 

nações, notadamente entre Brasil e EUA. O foco maior de atenção do 

desenvolvimento tecnológico é o processo de produção do álcool por via celulósica 

(a partir do bagaço da cana, da palha da cana e de outros insumos, como lascas de 

madeira), que há de permitir níveis de produtividade significativamente maiores que 

os praticados atualmente. Os entrevistados, além de entenderem que tal disputa se 

intensificou a partir da dinâmica recente do ramo, são otimistas em relação à 

posição do Brasil, mas com algumas sinalizações de reticências, conforme se 

verifica nos trechos a seguir: 

A produtividade de cana cresceu quase 50% nos últimos 30 anos. 
Tem-se falado muito no álcool a partir do bagaço da cana [...] A 
gente vai chegar lá! O que a Embrapa fez para a soja, nós fizemos 
para a cana. Uma cana que tinha cento e poucos quilos de açúcar 
contidos nela, hoje tem 150-160 kg. Isso foi a Genética que trouxe... 
Do mesmo modo, acredito que vamos superar os desafios do álcool 
de celulose. (diretor-presidente do Grupo Allegro) 

Na tecnologia do açúcar e do álcool, nós estamos no topo e temos 
que investir muito para não perder essa condição. Por exemplo, esse 
próximo passo que é o álcool de celulose... Nós temos que correr 
porque a diferença de investimentos entre Brasil e EUA é absurda... 
Eu acho que, no álcool de celulose, se não abrir o olho, a gente vai 
ficar para trás... No entanto, eu ainda sou um otimista: nós temos 
bons técnicos, já estamos trabalhando nisso faz tempo, a Dedini vem 
trabalhando nisso, o pessoal da Unicamp, Esalq... Nós vamos chegar 
lá, mas não podemos bobear não. Basta ver os Estados Unidos. Se 
você pegar os Estados Unidos há uns 10 anos, existia um custo que 
era quase três ou quatro vezes o nosso... hoje, se não me engano, o 
custo deles está um pouquinho mais que o dobro. (presidente do 
Grupo Presto) 
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O surgimento de oportunidades para novos entrantes é função direta da 

expectativa de crescimento da demanda do produto álcool nos próximos anos, tanto 

no mercado nacional quanto internacional. Uma vez que essa expectativa gera a 

necessidade de mais oferta do produto, naturalmente, novos potenciais entrantes 

passam a se interessar pelo ramo. Os novos competidores potenciais do ramo 

compreendem desde players nacionais oriundos de outros ramos de atividades, até 

internacionais, interessados nos negócios do etanol. Os entrevistados são unânimes 

em reconhecer como uma tendência a entrada de novos competidores externos ao 

setor, sejam nacionais ou estrangeiros. Apresentam, no entanto, algumas variações 

quanto à crença de que terão igual sucesso nessa entrada. 

Temos multinacionais entrando: Dreyfus, Tereos, ... E o que é que o 
estrangeiro quer nesta fase? Ele quer participar da produção, pra 
conhecer o processo todo, a cadeia toda, entender os custos. 
(diretor-presidente do Grupo Allegro) 

O setor está atraindo e vai atrair mais competidores. Isso vai 
acontecer, não tem jeito... Só que vai acontecer de tudo. Veja o caso 
da XYZ: eu não acredito nisso que eles estão fazendo... na 
montagem dessa megaestrutura, sem conhecer o nosso setor... 
Agora, se você falar de uma Dreyfus ou de uma Tereos, aí sim! 
Esses vieram pra ficar! São profissionais do agronegócio. (presidente 
do Grupo Presto) 

A Odebrecht está entrando no setor e já vai entrar pesado. Eu não 
sei com que produto, mas é alguma coisa importante. Se a 
Odebrecht que é a Odebrecht, que é fortíssima inclusive no pólo 
petroquímico, está entrando no álcool, eu lhe pergunto... eu não sei, 
mas deve ter alguma coisa que eu não sei, você não sabe e eles 
sabem, né? Porque a Odebrecht determinou o seguinte: daqui a oito, 
dez anos... vinte por cento do meu faturamento vai vir do setor 
sucroalcooleiro. Então pode chover canivete, mudar a diretoria, 
mudar o enfoque, fazer o erro que quiser... que a coisa vai. Em 
minha opinião, dentro de um ano, dois anos, ela vai processar 
sessenta, quarenta milhões de toneladas por bem ou por mal... 
comprando, fazendo, trombando, tal... (presidente do Grupo Presto) 

A gente acredita que o setor vai continuar recebendo investimentos 
internacionais, em função dessa oportunidade de demanda e 
também por uma característica de necessidade de uma escala 
mínima para manter competividade. Na medida em que venham 
grupos com maior poder aquisitivo, capacidade de investimento para 
o Brasil, eles vêm também buscando escala, porque não faz sentido 
você ter investimentos portuários, logísticos e logística de transporte 
marítimo sem uma escala mínima. (diretor comercial do Grupo 
Allegro) 
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Acho que a entrada mais intensa de grupo internacionais no Brasil é 
muito provável, mas ela ainda não aconteceu de fato. Essas 
empresas ainda não entraram com força. Estamos falando do mundo 
da energia! Quando essas empresas decidirem entrar, podem 
avassalar o setor. O lucro de um ano de uma BP ou Mitsui, por 
exemplo, é capaz de comprar o nosso setor inteiro. (gerente 
comercial e herdeiro do Grupo Allegro) 

Eu tive oportunidade de conversar bastante com o pessoal da 
Odebrecht e da Brenco, um novo competidor nacional e outro 
internacional. Esse pessoal quer ser líder, acredita no álcool vendido 
para o exterior e vai ter muito trabalho pela frente, se quiser 
concretizar o que pretende. (diretor agrícola do Grupo Allegro) 

As empresas do ramo têm realizado novos investimentos nos últimos 

anos e têm investimentos programados para o futuro, sobretudo no que diz respeito 

à expansão da capacidade de produção e operação de forma geral. Dentre os 

entrevistados, surgiu a idéia de que esse movimento não se apóia em análises 

substanciais, seja no âmbito das empresas, seja em termos coletivos ou de 

existência de diretrizes setoriais ou nacionais para o controle da oferta. Esse 

movimento, ao lado das oportunidades para novos entrantes e da ausência de 

planejamento nacional da oferta de álcool, leva a um risco de superoferta do 

produto, nos próximos anos. As próximas citações dão base a essas idéias: 

O crescimento, hoje, não é só um desejo dos acionistas das 
empresas. Ser grande não é só porque a gente quer, é porque ser 
grande é uma necessidade de garantir resultados, de trabalhar por 
redução de custo e isso faz com que as idéias convirjam para que 
você tenha que crescer. (superintendente da holding do Grupo 
Allegro) 

Os investimentos que estão sendo feitos no setor são 50% baseados 
na razão e 50%, na emoção... Eu gosto de falar que é 90% razão e 
10% emoção, mas, na realidade, eu não tenho tanta certeza... Esses 
investimentos estão muito calcados no mercado interno. (...). É 
possível que venhamos a ter uma superoferta de álcool nos próximos 
anos, em função, um pouco, das expectativas de crescimento da 
demanda e pelo fato dessas expectativas serem gerenciadas de 
forma fragmentada. Todos saem investindo. A conseqüência disso 
pode ser a superoferta. (gerente comercial e herdeiro do Grupo 
Allegro) 

Já há algum sinal de superoferta atualmente. No Brasil, a coisa 
acelerou muito... muitos projetos novos, muitas usinas evoluindo com 
produção. Muita cana, muita oferta. Aí tem o cenário internacional 
também... Índia com produção, excesso de açúcar... e o mundo não 
está indo na velocidade que se propalou três anos atrás. O álcool 
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não está na matriz mundial do jeito que a gente, que os analistas 
falaram. (diretor agrícola do Grupo Allegro) 

Os movimentos de consolidação no ramo têm se intensificado nos últimos 

anos e constituem uma perspectiva para o futuro, compartilhada pelos entrevistados. 

As consolidações são tidas como respostas diretas às pressões por escala que se 

estabeleceram no ramo nos tempos recentes. As visões sobre como deve se dar a 

consolidação são distintas entre os grupos Allegro e Presto. As citações a seguir 

suportam isso. Adicionalmente, a consolidação das empresas do ramo sucro-

alcooleiro brasileiro foi apontada como um fenômeno contemporâneo a este 

trabalho, uma vez que “as alternativas estão abertas e acontecendo dia e noite” 

(diretor-presidente do Grupo Allegro). 

A gente acredita que as consolidações irão acontecer em função 
dessa oportunidade de demanda e também por uma característica de 
necessidade de uma escala mínima para manter competividade. 
(diretor comercial do Grupo Allegro) 

Vai haver uma consolidação e uma redução de players no setor, sem 
dúvida alguma. Eu não sei dizer se é daqui cinco, seis, sete, oito 
anos – vai depender de mercado, de crises, alguma coisa desse tipo 
–, mas eu acho que, em médio prazo, você vai ter vinte a vinte e 
cinco grupos entre os maiores, familiares ou não, estrangeiros ou 
não, que vão deter setenta por cento da produção de açúcar e álcool 
e cana do país. E vai ter mais umas cento e cinqüenta a cento e 
oitenta usinas – de uma a duas unidades que vão deter trinta por 
cento. Elas vão estar praticamente à margem do setor. Quem vai 
mandar no setor são esses vinte, vinte e cinco grupos. Os menores 
vão ficar a galope, porque não vão ter logística, não vão ter escala, 
não vão ter os melhores contratos e aí por diante. (presidente do 
Grupo Presto) 

No meu ponto de vista, onde vai haver a consolidação, em grande 
escala, é na comercialização e não na produção. A Copersucar já foi 
um sinal disso, lá na década de 60. A consolidação vai se dar em 
pools de comercialização, em adesões a grupos comercializadores, 
aqueles que têm infra-estrutura, têm porto, têm logística, têm uma 
grande trading... por aí eu acho que vai existir uma consolidação no 
setor... [...] Além disso, a questão da integração da parte fundiária e 
industrial é aspecto chave da consolidação. Você fala assim, ‘uma 
multinacional vem aqui e vai ter 30 unidades moendo 2 milhões cada 
uma... nós estamos falando em 60 milhões, não é isso?’ A 
Copersucar funciona mais ou menos por aí... nesse tamanho... que é 
uma unidade importante. Uma comercializadora importante com um 
arcabouço estruturado societário de uma cooperativa. Mas, lá na 
unidade que é cooperada, é uma família que está lá, é um território 
que está lá em harmonia com a administração de uma família ou de 
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um empreendedor, para não falar família. A consolidação tem um 
limite industrial para ocorrer. Não vai chegar a 20-30% do mercado. 
Porque ter 20% significa administrar umas 60 usinas em cada 
território, o que é praticamente impossível. Administrar uma unidade 
industrial exige ‘falar a língua daquele território’. O fazendeiro que 
planta cana é dali, daquela região e não quer falar com o cara de 
Nova Iorque ou Paris. Quer falar com o patrão. (diretor-presidente do 
Grupo Allegro) 

A integração da parte fundiária e industrial é aspecto chave na 
consolidação. Eu não vejo uma coisa parecida com o que aconteceu 
na soja. Na década de 80-90, houve uma consolidação total. Todos 
os pequenos ou grandes grupos brasileiros foram consolidados pela 
ADM, Cargill, Bunge e Dreyfus. O setor de adubo foi assim também. 
No setor de cana, ou sucroalcooleiro, eu acho que não é possível o 
capital ser tão forte para acontecer uma consolidação tão rápida e 
tão concentrada como nessas outras áreas. Isso vai se dar em 
função da importância da unidade fundiária e sua relação com a 
realidade local e da gestão de cada unidade. Agora, não é impossível 
acontecer uma consolidação rápida, que pode existir de várias 
formas, como, por exemplo, através de consolidadores comerciais. 
Acho que pode acontecer de, daqui a uns 10-15 anos, termos 10-15-
20 grandes grupos comercializadores no Brasil. Aí a multinacional, 
ou seja, um internacional, participa com um pedaço disso 30-40%, 
alguns brasileiros vão crescer também, sendo consolidadores, com 
alianças ou não... de várias formas... A minha visão é que não é 
muito fácil consolidar uma operação de produção num volume que o 
Brasil vai ter de cana. (diretor-presidente do Grupo Allegro) 

As soluções de funding passam por mudanças num contexto orientado 

pelo crescimento da escala de operações e isso foi apontado pelos entrevistados do 

trabalho. Os comentários sobre funding foram apresentados de forma integrada à 

atração de novos entrantes pelo setor e ao processo de consolidação. A idéia central 

que une os entrevistados das duas empresas é que o modelo de financiamento 

baseado nas alternativas comumente utilizadas e acessíveis pelas empresas do 

ramo é limitado para o contexto turbulento recente e atual, devendo o ser mais ainda 

para o futuro. As citações a seguir suportam essa colocação: 

É muito bem-vindo esse fluxo de funding ou de capital para o setor 
porque o setor cresceu durante esses anos todos organicamente. 
Alavancando-se dentro das possibilidades e, mais do que isso, o 
governo dando um funding muito dirigido para o setor: Proálcool, 
Prosucar, BNDES etc. Agora esse crescimento está se dando. De 
repente nós temos que dobrar a produção do Brasil, dado esse 
cenário de mercado, e crescer em 6 anos o que nós fizemos em 60. 
Literalmente, dobrar nesses próximos 5-6 anos. E como é o funding 
disso? Esses capitais são muito bem-vindos. Não vai ser mais só o 
BNDES suficiente, ou o Banco do Brasil, ou o Bradesco, ou o Itaú, 
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suficientes para esse crescimento. Vai ter que ter uma engenharia de 
recursos ou capital de risco ou capital de juros... Como vai ser, a 
gente vai ver sinais diferentes em cada grupo ou em cada aliança, 
cada parceria. Mas esse capital é muito bem-vindo. (diretor-
presidente do Grupo Allegro) 

Estamos em uma nova fase de consolidação do setor e nós 
deveremos ter algum problema de crédito, não em curtíssimo prazo, 
mas já no médio prazo. Essa crise, ninguém sabe realmente o 
tamanho dela, o que ela vai afetar. [...] Enfim, nós vamos ter 
dificuldades aí pela frente, nesse sentido. (presidente do Grupo 
Presto) 

As citações acima podem também ser aproveitadas sob a ótica do bloco 
4 (com textos em vermelho na Figura 15), que contém os elementos relacionados à 

dimensão familiar das empresas do ramo. As limitações de funding próprio têm 

potencial de confronto com o histórico expansionista e de controle familiar (baseado 

na produção), apresentado na subseção 6.1.1, uma vez que a admissão de novos 

sócios pode ser uma das formas de resolver as limitações de recursos financeiros, 

estabelecendo riscos diretos ao modelo de controle vigente (de domínio majoritário 

por parte de famílias). 

Esse fator, ao lado de outros, como os movimentos de consolidação, a 

chegada já realizada ou potencial de novos entrantes e o momento de transição de 

gerações pelo qual passam diversas famílias são fatores relacionados a mudanças 

no mindset das empresas familiares tradicionais do ramo. Essas mudanças foram 

mencionadas pelos entrevistados: 

A gente está passando por uma fase de transição no setor. Muitas 
empresas começaram aí [...] na década de 70 por causa do 
Proálcool; você tem hoje os dirigentes, os presidentes da usinas, na 
média de idade de aproximadamente 60 anos... Você tem uma nova 
geração que foi criada, de certa forma, não dentro do setor, mas com 
modelo que veio dessas pessoas que estão na gestão há muito 
tempo. Tudo, pra mim, passa por uma mudança de atitude ou uma 
mudança de conceito: uma aceitação da mudança de conceito das 
novas gerações, gente de dentro das famílias. O que a geração nova 
vem para agregar e mudar de conceito de business para um grupo. 
Acho que isso é muito importante, que foi o que aconteceu 
exatamente com essas pessoas que hoje têm 60-70 anos... 
aconteceu com os pais que vieram mudar, tinham fazenda de gado: 
‘vamos construir uma destilaria... vamos alavancar... dessa destilaria 
vamos construir uma usina de açúcar’. Mudou o conceito da geração 
anterior. E isso eu estou vendo que está acontecendo agora. Só que 
o conceito ampliou demais: antes era um conceito local, passou para 
um conceito regional (ou seja, era um conceito ‘cidade-território’, 
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‘Orlândia-Ribeirão Preto’ e passou para um conceito ‘Brasil’). O que 
acontece agora é que esse conceito ‘Brasil’, obrigatoriamente, está 
se transformando num conceito global. Então essa transição é 
importante. As famílias estão acompanhando isso. Querendo ou não, 
isso já está acontecendo. Porque os filhos das famílias são pessoas 
com outras formações e vivências. São pessoas que estão tendo 
contato direto com gente do mundo todo. Isso, querendo ou não, 
afeta a maneira de ver o mundo. Querendo ou não, afeta. Lógico, 
não é generalizado isso, mas isso está acontecendo. Lógico que 
você tem toda uma cultura que você tem que trabalhar, mas, por 
exemplo, eu consigo enxergar claramente alguns grupos em que 
você já tem um aculturamento dessa geração mais nova 
transformando o grupo. O que é transformando? Implementando 
técnicas novas de gestão, técnicas modernas de gestão. 
Implementando negociações complexas onde era uma coisa 
simplesmente compra e venda. Você consegue ver estruturas 
financeiras sendo montadas... Quem está fazendo isso é cabeça 
nova, da nova geração, gente da família e não profissionais externos. 
(gerente comercial e herdeiro do Grupo Allegro) 

[...] nesse meio tempo, houve a própria cabeça do administrador, 
como eu falei, mais capacitado... e começou a haver abertura de 
capital... é recente, um movimento de 2 anos, por aí... se o preço não 
flexionasse eu acredito que mais empresas estariam hoje mexendo 
com abertura de capital, indo para esse caminho mesmo. (diretor 
agrícola do Grupo Allegro) 

O bloco 4 é completado pelas pressões para a profissionalização das 

empresas familiares do ramo. Esse elemento é central nos resultados da primeira 

questão de pesquisa deste trabalho e é conseqüência de diversos outros elementos 

do contexto turbulento, conforme a Figura 15 sugere. As pressões para a 

profissionalização das empresas familiares do ramo são entendidas pelos 

entrevistados como conseqüências diretas das turbulências recentes do ramo e 

como condição necessária para a sustentação das empresas no contexto 

competitivo formado a partir dessas turbulências. Tal fator se configura como um 

fenômeno crescente e algo generalizado entre as empresas. As próximas citações 

apóiam tais idéias: 

Todo mundo está enxergando esse novo crescimento e que ele não 
vai se dar sem uma linguagem mais profissional. Toda família tem 
um crescimento geométrico. E entra em momentos de crise 
societária, transferência de gerações, de liderança. Eu enxergo, hoje, 
a gente muito mais preparado, o setor, pra entender as melhores 
práticas de governança, de como é a transição de uma empresa 
ultra-familiar pra uma empresa mais profissionalizada... Com certeza, 
eu tenho visto os colegas cuidando muito desse assunto. Diferente 
do que eu via há 15-20 anos atrás. Diferente, muito diferente... A 
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profissionalização hoje está na prioridade de qualquer família do 
setor. (diretor-presidente do Grupo Allegro) 

Se você imaginar que eu tenho grandes problemas societários na 
minha família - estou falando genericamente - uma usina, que eu 
tenha 30-40 primos e um trabalha aqui, outro ali... Isso não tem mais 
como funcionar. Funcionou no passado que tinha uma tutela do IAA 
e a coisa era bem menor. Agora estão todos os empreendedores, 
profissionais, empresários do setor, olhando e captando todas as 
melhores práticas de governança e se preparando para essa nova 
competição que está aí, já está aí. (diretor-presidente do Grupo 
Allegro) 

Então, quer dizer, o que está havendo no setor... está havendo cada 
vez mais uma profissionalização... Acho que não vai haver mais 
espaço, dentro de alguns anos, para uma gestão menos profissional, 
sem transparência de resultados e abertura para controle externo. 
(presidente do Grupo Presto) 

O maior problema, na minha opinião, nessas empresas familiares 
que continuam familiares, é que o barco vai passar e elas vão 
acabar... Nisso aí, tem empresas muito boas, hoje, grandes – tem 
empresa de quatro, cinco, seis milhões de toneladas [...] e com trinta 
pessoas da família na empresa. Aí começa “por que o meu primo 
tem a mesma coisa que eu e tem lá, quatro por cento, cinco?” Isso, 
além de ser desgastante, não vai funcionar mais... (presidente do 
Grupo Presto) 

A necessidade de aumentar escala traz evidentemente impacto na 
governança. A maioria das empresas do setor tem na sua história a 
origem familiar. Isso vem até do senhor de engenho. Lá atrás, 
voltando muitos anos, as empresas tiveram também um nível de 
profissionalização muito baixo porque se criavam espaços para as 
famílias e, nem sempre, todos os membros da família tinham as suas 
capacitações técnicas, gerenciais, administrativas próprias para os 
cargos que ocupavam. O impacto dessa dinâmica de hoje na 
profissionalização, na adoção de novas práticas de governança, na 
organização interna é direto e reto. (superintendente da holding do 
Grupo Allegro) 

Como setor... nós fizemos um salto rápido de 2001 para cá. De 
2000... 2002 até nós chegarmos agora, 2008, o setor vem se 
profissionalizando. Até pelo tamanho das coisas, uma usina que 
montou outra ela começa a sentir dificuldades. Nós temos o vizinho 
aqui que está pensando nisso aí, que é a ZQW. É uma unidade 
vizinha aqui, de 3 milhões de toneladas, está fazendo mais uma 
unidade que é de 6 a 8. Então você vê, é um grupo que está 
crescendo muito e está falando em governança. Outra coisa, antes 
não se discutia esse assunto coletivamente. Hoje, tem simpósio, 
evento, discussão, [...] porque isso se mostrou essencial. (diretor 
agrícola do Grupo Allegro) 
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A dinâmica atual do setor exige profissionalismo. (gerente comercial 
e herdeiro do Grupo Allegro) 

Além da análise segmentada de cada bloco, é possível, a partir da Figura 

15 e dos quatro blocos que a compõem, fazer uma leitura integrada e simplificada 

dos resultados, desde as turbulências até os impactos na dimensão familiar. Nessa 

linha, os entrevistados entendem que, no ramo: 

• Há uma expectativa de crescimento da demanda nacional e internacional 

do álcool combustível; 

• Tal expectativa induz ao crescimento da oferta do produto, ao 

desenvolvimento da capacidade e escala de operação das empresas do 

ramo; 

• Essas pressões por escala têm diversas conseqüências, incluindo as que 

induzem a mudança de mindset das empresas familiares tradicionais e a 

profissionalização das empresas do ramo, que, por sua vez, é também 

função de outros fatores (muitos deles conseqüentes das pressões por 

aumento de escala), como: o movimento de consolidação; a oportunidade 

para novos entrantes; a pressão para novos investimentos pelas 

empresas do ramo; a necessidade de novas soluções de funding; e o 

momento de transição de gerações pelo qual passam muitas empresas 

do setor. 

Essa leitura permite extrair dois resultados centrais relacionados à 

primeira questão de pesquisa: 

• A idéia de que as turbulências de um ramo são indutoras da mudança de 

mindset das empresas tradicionais familiares, quanto a questões 

fundamentalmente ligadas à dimensão familiar, como a admissão de 

novas soluções de funding e configurações de controle; 

• A proposição de que turbulências setoriais, num contexto de 

predominância histórica familiar, levam ao aumento das pressões para a 

profissionalização das empresas do ramo. 
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A literatura que trata de profissionalização de empresas familiares pode 

ser enriquecida com esta última proposição. Particularmente a partir de Songini 

(2006), que apresenta uma vasta revisão da literatura já produzida sobre 

profissionalização de empresas familiares, entende-se que a inclusão das 

turbulências de um ramo como fator motivador de processos de profissionalização 

seja uma contribuição importante deste trabalho. Songini (2006), após mapeamento 

dos fatores que levam à profissionalização, constrói cinco proposições e oito 

hipóteses, mas nenhuma tangencia a idéia de que uma dinâmica de alta velocidade 

de mudança num ramo seja capaz de estimular processos de profissionalização. 

Sob a perspectiva da teoria do crescimento da empresa, a autora indica, 

no entanto, que: 

O estágio de profissionalização é caracterizado por uma relação mais 
complexa entre a empresa e o ambiente que a envolve, o que requer 
a adoção de sistemas de planejamento estratégico e controle de 
modo a permitir à empresa lidar também com a evolução do 
ambiente externo. (SONGINI, 2006, p. 275) 

Apesar de mencionar a evolução do ambiente externo, a autora não 

estabelece o que se poderia entender por essa evolução. Os resultados obtidos 

neste trabalho apontam, com base na visão das empresas estudadas, que as 

turbulências do ramo, em especial com as especificidades do contexto sucro-

alcooleiro brasileiro (predominância historicamente familiar, expectativas de 

crescimento significativo da demanda, pressões ao aumento de escala de operação, 

atração de novos investimentos e movimentos de consolidação), constituem fator 

motivador da profissionalização. Essa proposição forma um elemento indutor de 

teoria, resultante deste trabalho, que, naturalmente, deve ser testado em maior 

escala em trabalhos posteriores. 

O comportamento estratégico das empresas estudadas, em contextos 

turbulentos, em relação à dimensão familiar, envolvendo profissionalização, controle 

e outros aspectos familiares são explorados na subseção a seguir. 
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6.2. Qual o comportamento estratégico das empresas familiares, 
considerando sua dimensão familiar, num ambiente turbulento? 

De forma complementar à primeira questão, que apresenta o impacto dos 

elementos do contexto turbulento recente do ramo sucro-alcooleiro sobre aspectos 

familiares do ramo, na visão das empresas estudadas, esta segunda questão de 

pesquisa procura caracterizar o comportamento estratégico das mesmas empresas 

nesse contexto turbulento, com destaque para a sua dimensão familiar. 

Entende-se aqui, por comportamento estratégico, o conjunto de ações e 

alternativas de natureza estratégica consideradas (tomadas efetivamente ou não) 

pelas empresas estudadas, diante do contexto turbulento recente do ramo sucro-

alcooleiro (horizonte temporal de 2003 a 2008). Dado que os dois casos estudados 

representam tipos distintos de empresas, pode-se entender que as respostas 

obtidas sugerem comportamentos estratégicos típicos de cada classe de empresa, o 

que induz a generalizações (ou não) em alguns aspectos ou à formulação de 

proposições a serem testadas em maior escala e profundidade em trabalhos futuros. 

De modo similar a como foram organizados os elementos que 

compuseram a resposta à questão anterior, a dimensão familiar, nesta segunda 

questão, também é o foco principal e é incorporada numa estrutura maior, qual seja 

o comportamento estratégico como um todo das empresas. 

Deste ponto em diante, os resultados são apresentados e discutidos, na 

seguinte ordem: primeiramente, as estratégias das duas empresas são descritas e 

caracterizadas isoladamente, com destaque para a dimensão familiar em cada uma 

delas; na seqüência, aspectos comuns e peculiares aos casos são analisados, 

visando, a partir daí, consolidar os resultados do trabalho e extrair idéias e 

proposições indutoras de teorias. 

6.2.1. Comportamento estratégico do Grupo Allegro 

O mote central da estratégia do grupo é o crescimento de sua capacidade 

de operação, visando consolidação de empresas e/ou obtenção de qualificação para 

o novo contexto competitivo que se desenha, algo que é coerente com sua visão do 

contexto de turbulências, conforme apresentado na seção 6.1. O superintendente da 

holding do grupo explicita esse encaminhamento estratégico: 



126 
 

Alguns vêem que o setor extremamente otimista é uma oportunidade 
para sair do setor, realizar e partir para outro segmento. Outros, 
como nossos acionistas, vêem a oportunidade de consolidar e ser 
um pouquinho maior do que é no momento atual. Então essa é a 
grande reação diante da oportunidade. Acho que, particularmente no 
caso do Grupo Allegro, a grande reação é agir para que a gente 
possa vir a ser uma das companhias consolidadoras. A gente brinca 
que pode ser colonizado, como já foi no passado, ou pode ser o novo 
colonizador. Isso vai das oportunidades que surgem, da expertise 
que temos e do desejo do acionista. (superintendente da holding do 
Grupo Allegro) 

O propósito de crescimento do grupo Allegro é composto por diferentes 

frentes de ação, conforme se pode observar na Figura 16 a seguir. Tendo por base 

as respostas dos entrevistados das empresas, construiu-se tal figura que representa 

os três principais blocos de ações que compõem a estratégia do grupo, nos tempos 

recentes e com reflexo nos próximos anos: a expansão da capacidade de 

comercialização (bloco A); a expansão da capacidade de produção (bloco B); e a 

reestruturação interna, incluindo profissionalização e mudanças na governança 

(bloco C). O último bloco é, de um lado, uma conseqüência do tamanho que a 

empresa adquiriu e pretende adquirir e, de outro, condição fundamental para que se 

habilite à segunda fase pretendida de sua estratégia (marcada em vermelho na 

figura), que corresponde à busca de novas soluções para o financiamento de seu 

crescimento, com predisposição para aceitar novos sócios ou modalidades de 

capital distintas das praticadas até o presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Esquema-síntese dos elementos da estratégia do Grupo Allegro 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O propósito de crescimento do Grupo Allegro pode ser dividido em dois 

blocos (A e B), que ocorrem em dois momentos distintos: num primeiro momento, a 

expansão da capacidade de comercialização; e, num segundo momento, a 

expansão da capacidade de produção. A expansão da capacidade de 

comercialização como ação estratégica anterior à de produção reflete o propósito do 

grupo posicionar-se com destaque entre as empresas do ramo, de forma mais ágil e 

barata do que seria possível através da expansão da produção. Esse tipo de ação 

reflete também a crença de que, pelo fato de a produção ser fragmentada por 

natureza, a consolidação nesse elo da cadeia em volumes mais significativos é um 

grande desafio. A expansão na comercialização foi materializada através de 

investimentos em estrutura e pessoal comercial, além de em infra-estrutura de 

distribuição, como o investimento no terminal portuário em importante cidade 

litorânea brasileira. As citações a seguir suportam e explicitam o comportamento 

adotado pelo grupo: 

Quando, no começo da década de 2000, a gente viu todo esse 
movimento, enxergou esse cenário, fizemos um fast track, ou seja, 
entramos no porto... fomos para um investimento no porto de QYW, 
junto com esses grupos grandes: Copersucar, Cosan. O Grupo 
Allegro, apesar de não ter a produção do tamanho desse pessoal, foi 
para esse jogo como um investidor. Montamos uma trading, uma 
comercial, compramos a marca QWP (de açúcar). Com isso, hoje, o 
Grupo Allegro já é 2/3 comercializador e 1/3 produtor, considerando 
açúcar e álcool. O Grupo Allegro tem um bom processo de 
comercialização e se relaciona com muitas usinas independentes, 
que são fornecedores de açúcar para refino, para exportar, para 
mercado interno de indústria, para mercado de álcool. A gente já é 
um comercializador importante hoje. Esse fast track, portanto, foi na 
área de comercialização. Agora ela está se voltando para a 
produção, particularmente de álcool, dado o crescimento de 
produção que está posto aí para o Brasil, a ocupar esse espaço da 
agroenergia no mundo. Agora, a gente está voltado a dobrar a nossa 
produção. A gente tem projetos de dobrar a produção em dois 
greenfields e consolidando alguma outra unidade, ou seja, através de 
brownfields. Em síntese, o momento nosso agora é de olhar essas 
oportunidades, para que o Grupo Allegro volte a ser um consolidador 
também na parte de produção. (diretor-presidente do Grupo Allegro) 

Ou você aumenta escala porque você é trading e origina de muitas 
outras empresas ou você constitui um grupo que tem escala para 
fazer frente a um custo competitivo e nesses elos da cadeia de 
produção toda. Se a demanda é maior do que a capacidade de 
produção, então a capacidade comercial deve ser expandida com 
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uma boa estrutura de trading. Então o que a empresa enxerga: 
primeiro, ela quer ter uma representatividade dentro do setor. Para 
manter essa representatividade, ela precisa ir para uma magnitude 
de produção maior, alguma coisa em torno de 20 milhões de 
toneladas de capacidade de moagem. Então ela será também uma 
grande empresa produtora ou esmagadora de cana-de-açúcar, 
produzindo açúcar e álcool. (diretor comercial do Grupo Allegro) 

Essa estratégia de expansão da capacidade comercial antes da 

capacidade de produção é entendida como diferenciada entre as empresas do ramo, 

pelos executivos do Grupo Allegro. A fala do diretor comercial do grupo sugere isso: 

Estão surgindo muitas outras unidades, mas poucas empresas estão 
investindo fortemente numa estrutura profissional capacitada, 
habilitada a fazer uma comercialização eficiente e, aí, quem está com 
essa estrutura terá talvez oportunidade de crescer na intermediação 
comercial. (diretor comercial do Grupo Allegro) 

A expansão de produção pretendida pelo grupo visa avançar no ganho de 

representatividade da empresa no ramo e consquistar melhores margens, uma vez 

que poderá contar com mais produtos próprios para comercializar, diminuindo o 

percentual de produtos de terceiros na carteira total de produtos comercializados. A 

expansão programada valoriza o álcool, dada a expectativa de crescimento dos 

mercados desse produto em comparação com os de açúcar. Uma evidência disso é 

o investimento em uma unidade greenfield para 2010, que será destinada 

integralmente ao álcool. Esse investimento terá impacto provável no percentual de 

cana que o grupo como um todo destina à produção de álcool e de açúcar (em 2007, 

40% para álcool e 60% para açúcar). Tal estratégia já tem investimentos próprios 

comprometidos que devem repercutir no crescimento da capacidade produtiva até 

aproximadamente 2012: 

Já, vamos moer, este ano, aproximadamente 6,5 milhões de 
toneladas de cana nas duas unidades que nós temos. Ano que vem 
(nós compramos mais uma unidade), vamos moer 7,6 milhões. Em 
2009, entra uma unidade nova nossa no Mato Grosso do Sul e a 
gente vai moer provavelmente uns 9,6 milhões de toneladas. Em 
2010, entra mais uma: deve moer 10 ou 11 milhões de toneladas de 
cana.  Até 2015, nós vamos moer uns 16 milhões de toneladas de 
cana. É mais ou menos esse o timing. Isso já está posto, já está 
andando, investimentos já foram startados. É praticamente 
irreversível, o startup já foi dado. Já estamos plantando cana, já 
estamos fazendo terraplenagem para instalar indústria, já 
compramos a unidade vizinha nossa. Quer dizer: irá acontecer. 
(diretor comercial do Grupo Allegro) 
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Os investimentos que a gente venha a fazer em ampliação de 
capacidade de produção para a frente serão mais para álcool do que 
para açúcar em função dessa razão, a perspectiva de crescimento 
desse mercado é maior. Não é que a gente vai deixar de trabalhar 
açúcar, mas o potencial de álcool é maior. (diretor comercial do 
Grupo Allegro) 

O Quadro 16 mostra os investimentos programados na expansão da 

produção para os próximos anos, segundo dados fornecidos pelo diretor agrícola da 

empresa. Naturalmente, como esse quadro apresenta apenas os investimentos já 

comprometidos, outras ações voltadas à expansão da produção podem surgir e 

tornar maior a capacidade do grupo do que essas projeções sugerem. 

 

 

 

 

 

Quadro 16 – Projeção da capacidade de moagem de cana do Grupo Allegro, com base na 
capacidade instalada e investimentos já comprometidos 
Fonte: GRUPO ALLEGRO (2008) (diretor agrícola) 

 

Em sua orientação para o crescimento, o grupo enxerga claramente sua 

limitação relacionada às soluções de financiamento, que não mais poderão se 

restringir a funding próprio e capital de juros, em modalidades simples como as 

praticadas até o presente. Por essa razão, a prática de novas formas de 

financiamento é entendida como marco fundamental no futuro do Grupo Allegro, 

sendo condição de viabilização da continuidade das estratégias de crescimento ou 

de estratégias de crescimento mais ousadas. Caso não haja tais soluções, entende-

se que o crescimento do grupo poderá ser limitado. Adicionalmente, não se tem 

clareza em relação a quais alternativas de financiamento das atividades serão 

praticadas de fato: 

Nós também estamos nos preparando para um futuro que pode 
acontecer, em que a gente precise de parceiros, além dos acionistas 
atuais. Se serão parceiros acionistas de um mercado pulverizado; se 
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serão parceiros menores, parceiros financeiros pontuais, para um 
momento e com um way-out, uma saída lá na frente; se serão 
parceiros estratégicos em uma ou outra operação, ou no varejo ou na 
indústria ou área na comercial ou no terminal portuário; enfim, a 
gente está nesse momento de opção, de alternativas, de escolhas. 
(superintendente da holding do Grupo Allegro) 

Então nós estamos fazendo o crescimento em produção ainda 
orgânico, partindo de uns 6,5 milhões e indo para uns 16 milhões de 
capacidade de moagem, construindo outras unidades, mas com 
recurso próprio ou com captação, sem, por ora, a admissão de 
sócios diretos. Ou seja, o capital que está vindo, externo, disponível 
é um capital de juros, não é um capital de risco ainda para dentro da 
organização. O próximo passo talvez seja – e possivelmente venha a 
ser – um capital de risco, com um sócio definido ou um fundo de 
private equity, ou sei lá, ou um IPO. Nenhuma dessas alternativas a 
gente descartou. O fato é que, para esse volume de 16 milhões de 
toneladas, a gente já tem mais ou menos o escopo definido. Para 
essas outras escalas comerciais ou logísticas ainda não está definido 
e são movimentos de oportunidade e dificilmente será feito em 
logística sozinho. Precisará de capital intensivo, provavelmente vindo 
de fora, porque o custo desse capital é muito menor e a atratividade 
existe. (diretor comercial do Grupo Allegro) 

Essa perspectiva de trabalhar com novas alternativas de financiamento 

das atividades, que não apenas o funding próprio, impõe o desafio de a empresa se 

preparar para tal. O impacto maior concentra-se em mudanças internas na empresa, 

sobretudo em sua estrutura de controle, governança e processos de gestão, com o 

propósito de torná-los mais eficientes, transparentes e coerentes sob a ótica do 

mercado. Entende-se, aqui, que os processos de revisão interna do Grupo Allegro 

partiram de uma revisão das condições e estrutura de controle, que viabilizaram um 

aperfeiçoamento posterior da estrutura e processos de gestão, configurando o 

processo de profissionalização do grupo. 

As primeiras ações já foram tomadas, formando o primeiro estágio de 

mudanças internas na empresa. A profissionalização do Grupo Allegro envolve a 

governança da empresa como um todo, e, portanto, a gestão e o controle e está no 

contexto das estratégias do grupo, tanto em função do crescimento quanto pelo 

propósito de atrair recursos externos, como já dito. As citações a seguir explicitam 

as ações do grupo em relação aos aspectos internos e como se integram à 

estratégia maior de suportar o crescimento. A dimensão familiar é diretamente 

afetada, uma vez que o papel dos familiares no negócio é modificado e submetido a 

diretrizes e regras de natureza eminentemente profissional. 
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Naturalmente que, vindo um parceiro, qualquer que seja o segmento, 
e com uma história, um passado que não o da família, irá exigir mais 
do que, até então, a gente já faz. (superintendente da holding do 
Grupo Allegro) 

A gente já teve o primeiro impacto disso tudo: um preparo, 
capacitação de governança para um ambiente interno no qual os 
acionistas, embora irmãos, são sócios. Separam seus papéis, porque 
aqui nós temos hoje três principais papéis: um é o papel de 
acionistas, eles são sócios; outro, o papel de familiares – eles são 
irmãos; e o outro, papel de gestores. Eles têm a gestão, cada um 
deles, num segmento. Isso é importante. A gente brinca em algumas 
discussões internas: com que boné eles estão? Ele está com o boné 
de acionista, está com o boné de irmão ou está com o boné de 
gestor? Acho que isso dá uma qualificação à posição dele naquele 
momento, o que é muito importante, saudável e profissional para as 
atitudes, para as decisões, para o momento em que ele está falando. 
(superintendente da holding do Grupo Allegro) 

No que a empresa está se preparando ou já está bem encaminhada? 
Está pronta para receber recursos externos, com gestão 
profissionalizada, com transparência de gestão. Já fizemos uma 
captação de debêntures, ou seja, nós estamos na CVM, com todas 
as características necessárias para se ter uma empresa na CVM. De 
certa forma, preparados para o momento em que fizer sentido isso e 
tiver características fortes fazê-lo. Mas nós não podemos dizer que 
nós não estamos fazendo, porque nós estamos saindo de 6,5 
milhões de toneladas de capacidade de moagem e indo para um 
cenário de 16 milhões. (diretor comercial do Grupo Allegro) 

As mudanças em estrutura de todo o grupo foram feitas para 
preparar a empresa para receber outros sócios: é a preparação para 
isso que estávamos falando, ou seja, para a gente abrir capital 
mesmo. O primeiro caminho nosso não foi abrir capital, foi lançar 
debêntures. A gente preferiu lançar um título de dívida nesse 
primeiro momento, até para que esses três irmãos controladores 
comecem a transitar, porque seus papéis vão mudar. (diretor agrícola 
do Grupo Allegro) 

Houve uma transformação grande, não foi pequena não. Eu tive que 
mudar o meu jeito de me relacionar. Tem que pensar 
estrategicamente. É outra função, outro jeito de encarar as coisas. 
Outra tomada de decisão. No começo até criou dificuldade porque 
você ainda quer tomar conta de muita coisa operacional... O que 
mudou: as decisões do grupo passaram a ser produção, 
transformação e comercialização, uma diretoria para cada tema 
desses, valendo para o grupo todo (no negócio de cana; os outros 
negócios têm estruturas semelhantes, mas à parte). Antes era tudo 
fragmentado, por unidade de produção. Logo abaixo dos acionistas, 
você tem a holding, que não existia. Além disso, têm as áreas 
administrativas e outras diretorias como a do terminal portuário. Nós 
estamos falando de 4 anos, 3 anos. É uma mudança! Isso aqui faz a 
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gente tomar decisão diferenciada mesmo. (diretor agrícola do Grupo 
Allegro) 

A empresa vem se preparando há muitos anos já. Pelo menos há 20 
anos ela vem se preparando. E ela intensificou isso fortemente de 
uns 8 anos para cá. Hoje, se você pegar todas as condutas 
tributárias, fiscais, as características de influências de acionistas ou 
de substituição de acionistas ou de conduta, caso um dos acionistas 
venha a faltar, todas elas estão estabelecidas. Todos os diretores 
são profissionais de mercado ou formados e evoluíram 
hierarquicamente dentro da organização ou foram contratados no 
mercado. Os acionistas hoje, basicamente, têm muito pouca 
influência na operação. O presidente é um dos acionistas, ainda é 
um dos acionistas, mas o superintendente é profissional e todos os 
diretores são profissionais. Então todas as decisões da empresa são 
absolutamente transparentes e segundo regras de governança 
corporativa. [...] Hoje se você falar 'vamos aportar um sócio 
capitalista’ ou ‘vamos abrir capital para entrar um capital de risco', 
nós estamos prontos para isso. (diretor comercial do Grupo Allegro) 

Toda a organização da estrutura de pessoa jurídica está definida. 
Que empresa está ligada a que áreas, o que a holding tem no 
portifólio dela. [...] então ela está toda organizada para ter absoluta 
transparência de onde é que são aportados os investimentos, de 
onde é que vêm os resultados, quanto cada uma contribui, assim por 
diante, de tal maneira que se decidir abrir capital de qualquer uma, 
ou aportar um parceiro em qualquer uma, ele terá total transparência 
do negócio onde está entrando. Vai fazer ou não? Bom... aí é uma 
decisão estratégica a ser tomada. (diretor comercial do Grupo 
Allegro) 

Dentre as ações relativas à profissionalização do grupo, destacam-se as 

regras de sucessão que foram criadas nos últimos anos, visando estabelecer as 

condições nas quais a família e o negócio devem se relacionar desse momento em 

diante. Primeiramente, tais regras procuram valorizar o poder de escolha dos 

herdeiros quanto a participar ou não da gestão da empresa. Num segundo nível, 

procuram estabelecer regras para a atuação dos herdeiros como acionistas, como 

gestores ou ambos, mas separando os dois papéis, numa proposta coerente com a 

perspectiva teórica da agência em relação à profissionalização de empresas 

familiares: 

O fato de levar para a família a proposta de que 'olha, você deve 
exercer sua liberdade de querer achar que você é um acionista e 
querer dividendos ou ser alguém que vá fazer a gestão...' Isso já é 
um ganho muito grande. Acho que essa abertura já cria uma 
distinção em relação às outras companhias. Não se sentem 
obrigados... filho de médico necessariamente não precisa ser médico 
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e filho de usineiro necessariamente não precisa ser usineiro, embora 
possa fazer seu patrimônio de dividendos de uma usina. Acho que 
isso é muito saudável. Isso é muito bom para o herdeiro, para a 
família, para quem tem o sobrenome, e é muito bom para o 
executivo, que vê também a probabilidade de competir em igualdade 
de condição e não só pelo sobrenome. (superintendente da holding 
do Grupo Allegro) 

Criaram perfis de que nós precisaríamos de profissional herdeiro 
sucessor que tenha formação universitária, que fale um segundo 
idioma, que tenha um perfil para o cargo, que a empresa gere a 
oportunidade também de ele entrar e, se assim o desejar, ele será 
um executivo. Não o desejando, será um acionista. (superintendente 
da holding do Grupo Allegro) 

Criaram umas regras que eu julgo bastante rigorosas para entrada 
de terceira geração. Tivemos duas experiências, criamos o programa 
de Trainee para possibilitar a entrada de profissionais com grande 
potencial a vir a assumir cargos de relevância na organização, sendo 
familiares ou não. A família normalmente entra por esse processo,  
se tiver interesse e desde que cumpra todos os requisitos: ter uma 
experiência anterior em outro lugar, falar uma outra língua 
fluentemente, etc. Com todos esses requisitos, apenas um se 
qualificou até agora, que é o filho do diretor-presidente. (diretor 
comercial do Grupo Allegro) 

Nós temos um Conselho, e estamos fazendo sua aplicação, ou seja, 
estamos chamando dois membros independentes de fora que, por 
enquanto, não tem. Todos os membros do Conselho estão na gestão 
atualmente. Hoje é família mais um profissional (o superintendente 
da holding). Nós estamos chamando duas pessoas de fora para criar 
o Conselho de Administração. Não tem segunda geração ainda no 
conselho. Estamos montando agora um Conselho de Família... 
(gerente comercial e herdeiro do Grupo Allegro) 

Eles particularmente criaram oportunidades, estágios alternativos 
para que os orçamentos familiares não se misturem com os 
orçamentos das companhias, e isso é muito distinto aqui dentro.  A 
gente não cria nenhum nível de ingerência dos aspectos familiares, a 
família criou lá o seu family office onde todas as suas questões 
privadas são resolvidas.  O que a gente faz, até por uma questão de 
custo só, de racionalidade, é deixar um espaço no escritório da 
companhia para isso, mas o escritório... o espaço é meramente 
físico. Em termos de controle é totalmente independente. Acho que 
isso para a gente é muito importante também, a gente cria eu estou 
dizendo ingerência, mas eu posso até usar uma palavra um pouco 
mais pesada que é assim a gente não tem nenhum tipo de 
contaminação da questão estritamente privada com a questão da 
empresa. (superintendente da holding do Grupo Allegro) 

No que tange à importância e papel das mudanças internas do Grupo 

Allegro em relação à sua estratégia de crescimento, pode-se evocar as teorias de 
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profissionalização da empresa familiar. Sob a perspectiva do crescimento da 

empresa, a profissionalização (envolvendo a revisão de processos internos e de 

governança) é uma resposta ao aumento da complexidade do ambiente externo. 

Mais particularmente, utilizando os resultados obtidos na primeira questão de 

pesquisa, a profissionalização do Grupo Allegro, tanto em termos de controle como 

de gestão, é uma reação a um contexto externo em turbulência. Entende-se, ainda, 

a partir do conjunto de evidências acima apresentado, que o processo de 

profissionalização se dá no Grupo tanto por motivação interna (dar condições de que 

o crescimento ocorra, com instrumentos de controle, processos transparentes, 

definição de papéis...), quanto por exposição junto a stakeholders externos sob “uma 

linguagem profissional” (diretor-presidente do Grupo Allegro). 

As citações apresentadas sugerem que problemas de agência são 

também fatores impulsionadores da profissionalização do Grupo Allegro. De forma 

coerente com o que prevê a teoria da profissionalização de empresas familiares, 

particularmente a perspectiva da teoria da agência (SONGINI, 2006), percebe-se 

que a redefinição de papéis na reestruturação do controle da empresa está 

diretamente ligada à busca de solução em relação a eventuais sobreposições de 

papéis de controle e gestão. Dois elementos tornam a discussão de problemas de 

agência mais complexa no caso do Grupo Allegro: os papéis de controle e gestão 

são desempenhados pelas mesmas pessoas; e, além dos papéis de controladores e 

gestores do negócio, essas mesmas pessoas são familiares entre si. 

A profissionalização no Grupo Allegro, no entanto, não é admitida e 

implementada sem ressalvas, sobretudo em função de aspectos relacionados à sua 

dimensão familiar. Dois aspectos foram expostos pelos entrevistados no sentido de 

resistir e estabelecer limites, em alguma medida, a processos de profissionalização 

e todo o conjunto de elementos decorrentes das turbulências do ramo que emergem 

em paralelo (consolidação, novos investimentos, ...): o conhecimento sobre a 

produção e sobre a realidade local em que ela ocorre; e a intenção de manter-se 

majoritário nos negócios centrais. As citações abaixo suportam essas idéias: 

A minha visão é que não é muito fácil consolidar uma operação de 
produção num volume que o Brasil vai ter de cana. Eu não vejo uma 
coisa parecida com o que aconteceu na soja [...] ou de adubo. No 
setor sucro-alcooleiro, eu acho que não é possível o capital ser tão 
forte para acontecer uma consolidação tão rápida e tão concentrada 



135 
 

como nessas outras áreas. Isso vai se dar em função da importância 
da unidade fundiária, sua relação com a realidade local e a gestão de 
cada unidade. [...] O modelo de consolidação que acontecer vai ter 
que considerar isso: lá na unidade produtora, é uma família que está 
à frente, é um território que está lá em harmonia com a administração 
de uma família [...] Administrar uma unidade industrial exige ‘falar a 
língua daquele território’. O fazendeiro que planta cana é dali, 
daquela região e não quer falar com o cara de Nova Iorque ou Paris. 
Quer falar com o patrão. (diretor-presidente do Grupo Allegro) 

A discussão sobre ser majoritário em nossos negócios existe, mas 
não é definitiva. O Grupo Allegro nasceu do setor sucro-alcooleiro. A 
gente diz internamente que o setor sucro-alcooleiro é a nossa vaca 
leiteira [...] é o nosso core business. Naturalmente que, com essa 
origem, essa expertise, com esse DNA na família, nesse segmento, 
com grande probabilidade de acerto, eu posso dizer que dificilmente 
a família abrirá mão do controle. Nos segmentos complementares, 
com o banco, o terminal portuário [...] é diferente. [...] O Grupo 
Allegro não tem intenção nenhuma de ser 100% em tudo. O que nós 
temos, sim, e provavelmente o acionista trabalhará para isso, é o 
desejo de manutenção do controle no segmento sucro-alcooleiro por 
que aí está nosso expertise, nossa história. No segmento cítrico, 
podemos ter comportamento parecido também. (diretor-
superintendente da holding do Grupo Allegro) 

A assunção de que o conhecimento sobre as realidades produtivas locais 

depende de famílias estabelecidas em diferentes regiões impõe limites aos 

processos de consolidação e, por conseqüência, aos de profissionalização que 

surgem em paralelo. Sugere também que, para o Grupo Allegro, esse conhecimento 

significa, numa linguagem da resource-based view, um recurso importante e valioso 

detido pelas famílias historicamente presentes no ramo, nesse contexto de 

turbulências. Nessa perspectiva, a importância dos recursos não interfere apenas 

nos processos de profissionalização, conforme sugerido por Songini (2006), mas 

tem arbangência mais ampla para a estratégia da empresa, na linha da detenção e 

manutenção de vantagens competitivas (SIRMON; HITT, 2003). 

A intenção de manter-se majoritário em negócios ligados ao histórico da 

família permite interpretações sob diferentes ângulos: é possível que seja uma forma 

de aproveitar o know how relacionado ao negócio e detido pela família 

fundamentalmente (numa visão da resource-based view); pode ser entendida à luz 

da stewardship theory, como um meio de o Grupo Allegro garantir que valores da 

empresa familiar, desenvolvidos ao longo de muitos anos, terão maior probabilidade 
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de preservação; e também pode se referir a traços culturais e à tradição das 

empresas do ramo se manterem no controle, conforme mencionado na seção 6.1.1. 

Dado o papel, acima desenvolvido, da dimensão familiar enquanto fator 

de resistência parcial ao processo de profissionalização, uma reflexão mais ampla 

sobre a sua função nas estratégias do Grupo Allegro pode ser proposta. De um lado, 

a dimensão familiar impõe restrições à implementação da estratégia de crescimento 

da empresa, sobretudo em função de limitações de funding próprio e de acesso a 

funding externo, com a configuração de governança baseada na família, sem uma 

‘linguagem profissional’. De outro, é recurso valioso, potencialmente gerador de 

vantagem competitiva, na medida em que detém elementos (como o know how de 

produção) de difícil reprodução e descarte pelas empresas do ramo. Com isso, o 

processo de profissionalização é incentivado de um lado e bloqueado por outro, por 

aspectos familiares do grupo. 

Por fim, além das mudanças internas já implementadas, que preparam as 

condições da empresa para trabalhar com outras modalidades de financiamento, o 

grupo tem clareza de que, quando novos financiadores, de fato, entrarem no 

negócio, novas mudanças devem ocorrer. Os principais impactos devem surgir no 

modo como a empresa irá se organizar no tocante à tomada de decisões, que não 

deverá ser mais tão concentrada na família, em função de o controle e a gestão 

serem potencialmente compartilhados com outros sócios ou parceiros, apontando 

avanços na profissionalização. A citação a seguir, do superintendente da holding, 

evidencia que essa preocupação já faz parte das reflexões estratégicas do grupo e 

que isso configuraria uma nova fase de mudanças da governança do grupo: 

Se pensarmos que, de agora para a frente, a necessidade de 
crescimento seja além da nossa capacidade de geração de recurso 
próprio, a gente, com grande probabilidade, terá que buscar terceiros 
com aporte de recursos – ou tecnológicos, ou financeiros, ou 
mercadológicos ou estruturais, não sei. A gente está estudando isso, 
o que deve nos levar a um segundo estágio de governança. 
Naturalmente, pode trazer mais um outro impacto: nós vamos ter que 
também aprender um pouquinho a compartilhar outras decisões além 
dos acionistas originários. Isso pode trazer também um impacto que, 
com certeza, as decisões serão trabalhadas com muito mais – não 
que não sejam - mas serão trabalhadas com muito mais detalhes, até 
porque terão que ser compartilhadas. A gente sai um pouquinho da 
posição de dono para a posição de sócio ou de parceiro. 
(superintendente da holding do Grupo Allegro) 
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6.2.2. Comportamento estratégico do Grupo Presto 

O Grupo Presto, possivelmente por seu porte, considera alternativas 

distintas das do Grupo Allegro. Desde as idéias que baseiam a formação de sua 

estratégia, nas palavras de seu presidente, encontram-se elementos que 

consideram o risco de o grupo não se perpetuar no futuro. Trata-se de uma idéia 

forte assumida pela presidência da empresa e que tem impacto no restante de sua 

estratégia. 

O mote central da estratégia do grupo é buscar algum crescimento para 

posicioná-lo no novo contexto competitivo que se desenha a partir das turbulências. 

O propósito do crescimento não é necessariamente a manutenção do grupo e 

considera outros caminhos, como a venda ou fusão com parceiros. O caminho que 

tem sido seguido pelo grupo inclui a realização de parcerias nacionais e com grupos 

internacionais para viabilizar a expansão da capacidade produtiva, conforme será 

desenvolvido mais adiante. A fala seguinte, do presidente do grupo, suporta essas 

idéias: 

Eu não tenho ilusão... Estou fazendo o possível para perpetuar o 
grupo. Através dessas parcerias e tudo o mais... Eu tenho 
consciência de que nós temos que crescer e de uma maneira rápida, 
sem alavancar demasiadamente. Por isso que nós estamos fazendo 
essas parcerias, senão também você fica numa situação muito frágil. 
Enfim... eu sei o rumo em que nós estamos indo, independentemente 
de, daqui quatro ou cinco anos, a gente chegar àquilo a que tinha se 
proposto ou não. De qualquer maneira, a empresa, se tiver que ser 
vendida no futuro, é muito melhor que ela tenha musculatura, senão 
você quebra. Os pequenos vão acabar caindo na mão de grandes, 
das tradings... não vão ter margem e vão ficar marginalizados. Tem 
muita gente que está parada. Eu não vejo outras alternativas para 
grupos pequenos, do nosso porte: ou vende ou faz fusão ou procura 
um grupo de fora para dar um gás. Eu não vejo alternativa sem 
esses caminhos. (presidente do Grupo Presto) 

Os elementos centrais que compõem a estratégia do Grupo Presto, numa 

interpretação feita a partir dos resultados da entrevista com o presidente do grupo, 

são os seguintes: 

• Expansão da capacidade de produção, com apoio de parceiros externos 

ao grupo, nacionais e internacionais; 
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• Consolidação do controle do grupo entre os familiares, de modo que haja 

um controlador majoritário que direcione as decisões estratégicas. Tal 

ação visa desfazer eventuais empecilhos em relação a decisões mais 

radicais, como a decisão de venda, e facilitar o direcionamento 

estratégico do grupo como um todo. 

A projeção da expansão da capacidade produtiva do grupo é apresentada 

no quadro abaixo, que mostra investimentos já comprometidos, tendo sido 

construído a partir de dados fornecidos pelo próprio presidente do Grupo Presto. 

 

 

 

 

Quadro 17 – Projeção da capacidade de moagem de cana do Grupo Presto, com base na 
capacidade instalada e investimentos já comprometidos 
Fonte: GRUPO PRESTO (2008) (presidente) 

 

Os investimentos recentes para a expansão da capacidade de produção 

foram realizados em duas unidades greenfield, cada uma com um formato distinto 

de sociedade: 

• O primeiro, denominado Greenfield 1 no Quadro 17, foi realizado em 

sociedade com uma holding composta por uma empresa guatemalteca e 

outra colombiana, que tem 50% de participação no negócio. O valor 

estimado de investimento nessa unidade é de aproximadamente R$ 100 

milhões e a capacidade máxima de moagem prevista é de 2,5 milhões de 

toneladas de cana por ano; 

• O segundo, denominado Greenfield 2 no Quadro 17, foi realizado em 

sociedade com uma pessoa física, detentora de 20% do negócio, no 

Estado de Mato Grosso do Sul. O valor previsto de investimento é algo 

em torno de R$ 180 milhões e a capacidade de moagem máxima é 
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estimada em 2,5 milhões de toneladas de cana por ano, como o 

greenfield anterior. 

A implementação dessa estratégia de crescimento, perante o ambiente 

turbulento, foi viabilizada a partir de uma consolidação interna do controle do Grupo 

nas mãos de um dos membros da família controladora e com a exclusão de sócios 

minoritários, em grande parte, familiares. Por trás desse processo de consolidação 

do controle, havia conflitos familiares ligados a expectativas e objetivos em relação 

ao negócio. O dilema entre distribuir lucros e reinvesti-los na empresa visando o 

crescimento foi um fator que desencadeou conflitos recentes no seio da família 

controladora. A próxima citação evidencia essa condição: 

Houve alguns probleminhas nos últimos anos, uma consolidação 
pequena na empresa. Tinham sobrado alguns sócios e ía tudo bem... 
Eu sempre fui da política de reinvestir os lucros na empresa. Quando 
veio aquela valorização (antes, ninguém dava bola), mas quando 
veio 'Ah, o álcool... o álcool... o álcool...', aí virou bola da vez... e não 
sei quantas toneladas... e deu margem de tanto... eu, preocupado em 
crescer e a turma: “opa, dá o dinheiro para o meu bolso aqui...”. O 
que aconteceu: houve um certo atrito e eu já era o maior acionista 
individual. Eu era o maior acionista... meu pai, o segundo... meu 
irmão, o terceiro... enfim, nós tínhamos um grupo que detinha, firme, 
sessenta por cento. (presidente do Grupo Presto) 

Nesse contexto, configurou-se um conflito entre duas partes: o principal 

controlador (o atual presidente do grupo) e aproximadamente dez pessoas, a 

maioria originada da família, que formavam um grupo de minoritários. A situação de 

conflito manteve-se por aproximadamente um ano, até a compra dos minoritários por 

parte do principal controlador atual. Aliado a seu pai e seu irmão, o principal 

controlador procurou construir soluções que viriam a garantir sua condição de 

majoritário, com autonomia para definir a estratégia do grupo. No curto prazo, o 

objetivo era viabilizar o crescimento da empresa. 

O conjunto dos elementos da estratégia do Grupo Presto permite induzir a 

idéia de que, dado um ambiente turbulento, quando surgem visões distintas entre os 

stakeholders internos, ligados ao controle e à família, sobre o contexto e a estratégia 

a ser seguida, a consolidação do controle é um caminho provável a ser seguido, 

sobretudo por viabilizar decisões ágeis, algo que o contexto turbulento demanda. 
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Na configuração pós-conflito familiar, vigente até hoje, o grupo ficou 

composto por duas empresas: 

• Presto S.A.: controladora de 100% da unidade Existente 1 (conforme 

nomenclatura usada no Quadro 17) e de 50% do Greenfield 1; 

• Presto MS: controladora de 100% da unidade Existente 2 e de 80% da 

unidade Greenfield 2. A Presto MS tem como sócio um fundo de private 

equity, com controle de 33% do total. 

Todo o controle do grupo que cabe à família de origem da empresa está 

concentrado numa holding, cujo controle é dominado pelo atual presidente do grupo 

(detendo 66,7% da holding), em sociedade com seu irmão (que detém os outros 

33,3%). Na Figura 17, está representada, em termos sintéticos, a estrutura do Grupo 

Presto para o negócio de cana e a divisão do controle em cada uma das empresas. 

Nesse desenho, o atual presidente do grupo é controlador majoritário e tem 

autonomia para a tomada de decisões estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17 – Estrutura do Grupo Presto, construída como parte da estratégia do grupo 
perante o contexto turbulento 
Fonte: elaborado pelo autor, com base em dados fornecidos pelo presidente do Grupo 
Presto 

 

Em termos práticos, essa configuração capacita a empresa a não estar 

sujeita a conflitos de natureza interna perante desafios e oportunidades que 

eventualmente se apresentem, no contexto turbulento, e que demandem posições 
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estratégicas claras e ágeis. A diretoria do Grupo, abaixo do presidente conta com 

profissionais não-familiares, de formação externa ao ramo sucro-alcooleiro. A 

consolidação interna do controle tem um papel claro na não obstrução do 

crescimento do grupo: 

Isso não mudou absolutamente nada em termos de diretoria, porque 
já era uma diretoria profissional. Dentro do conselho também não 
muda nada. O que muda é que agora temos um rumo só. É um rumo 
que não vai ter mais esse problema mal direcionado... crise... uma 
mudança de visão, uma coisa desse tipo. Se tiver um erro 
também...vamos ver... Aí é outro problema... É um caminho! Não tem 
dois, não tem três, não tem quatro, não tem um e meio. É um. É 
focado naquilo lá. E esse foi o acerto que eu fiz, o meu irmão aceitou, 
sem stress, sem nada. Confia em mim! Eu tinha uma irmã que tinha 
parte, mas já está fora da empresa. Ela foi comprada porque ela 
tinha uma visão diferente. Saiu com os minoritários, para a empresa 
ter a condição de crescer. (presidente do Grupo Presto) 

Minha diretoria é composta por profissionais. Além dos mais ligados 
à parte agrícola e industrial, tem os administrativos, que ficam em 
São Paulo. O XXXXX, por exemplo, é peça fundamental, tem 
experiência de ser diretor de banco e entende o setor com uma 
cabeça diferente. (presidente do Grupo Presto) 

A idéia de venda da empresa é presente na reflexão estratégica do grupo, 

conforme se pode depreender da citação a seguir: 

A noiva tem que estar bonita. Pode ser que essa noiva receba uma 
proposta de casamento que seja uma fusão. Apesar de ser uma 
coisa difícil, pode haver oportunidade de troca de ações... Vai ter 
muita gente aí com quatro, cinco, seis milhões de toneladas. Pode 
ser que acorde e fale “Opa... é melhor eu... eu quero ficar  no setor... 
eu quero tocar... ser fornecedor de cana. Enfim, eu quero ficar no 
setor” e troque as ações. Troca de ações... põe ele no Conselho. Vai 
haver muitas oportunidades, por isso que eu acredito que a gente 
fique. Agora, mesmo se não der para ficar, vamos sair de uma 
maneira condizente. (presidente do Grupo Presto) 

Mesmo que com motivações distintas do Grupo Allegro, o Grupo Presto 

pretende impulsionar seu crescimento. A dimensão familiar desempenha papel 

particular na viabilização dessa estratégia, de modo que não represente empecilho à 

sua concretização. 

Ainda que a estratégia do grupo não contemple a implementação de 

processos de profissionalização mais sofisticados, referindo-se a algo possivelmente 
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mais básico, como a resolução de conflitos e a consolidação do controle, as ações 

propostas podem ser analisadas à luz das perspectivas teóricas da 

profissionalização de empresas familiares. Isso é possível, no caso do Grupo Presto, 

pois: as ações de consolidação do controle podem ser interpretadas como 

embrionárias ou preliminares a processos de profissionalização; a presença de 

executivos não-familiares na diretoria pode ser um sinal de profissionalização. Nesse 

sentido, o encaminhamento das decisões do Grupo Allegro representa claramente: 

• A separação dos papéis de controle/estratégia dos de execução, sendo 

estes últimos desempenhados fundamentalmente por executivos não-

familiares. Tal condição é coerente com a teoria da profissionalização sob 

a perspectiva da teoria da agência; 

• O papel de steward na figura do presidente do grupo perante os antigos 

sócios familiares minoritários (interesses de crescimento da empresa 

acima dos interesses particulares, no caso, dos sócios minoritários). Tal 

papel pode ser, naturalmente, interpretado à luz da stewardship theory, 

sendo a defesa dos objetivos da empresa uma das motivações da 

consolidação do controle; 

• O processo de consolidação interna do controle como forma de viabilizar 

o crescimento da empresa, tornando as decisões mais ágeis, no contexto 

turbulento, e apresentando-a de forma mais atraente e menos arriscada 

ao mercado, potenciais parceiros e investidores. Em alguma medida, 

pode-se dizer que essa postura é coerente com a perspectiva da teoria do 

crescimento da firma, apresentada por Songini (2006) no contexto das 

teorias de profissionalização. 

Adicionalmente, o Grupo Presto considera novas oportunidades de 

produtos a partir de seu processo produtivo e de aplicações para o produto álcool. A 

consideração da co-geração de energia como um negócio promissor potencial para 

o grupo, mas ainda incipiente entre as empresas do ramo no país, indica um novo 

caminho possível que a empresa considera para viabilizar sua continuidade no 

ramo. A alcoolquímica também foi mencionada, mas como oportunidade distante do 

alcance do grupo, até em função do porte dos concorrentes que se anunciam como 

participantes desse contexto competitivo (como Odebrecht). 
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Eu acho que a co-geração é uma oportunidade excelente. [...] O que 
nós estamos fazendo nessa parte... Todas as caldeiras que nós 
compramos, que estão instalando nos nossos greenfields são 
caldeiras de alta pressão e vão trabalhar, num primeiro momento, 
com baixa pressão. Então, com dinheiro, você modifica a válvula e os 
periféricos e ela vai trabalhar com alta pressão, co-gerando para só 
quando for conveniente. Acho que vai precisar de outra véspera de 
apagão para o governo se mexer. (presidente do Grupo Presto) 

Além da estratégia seguida pelo Grupo Presto, é importante indicar que 

seu presidente considera a consolidação no elo comercial da cadeia produtiva uma 

alternativa para empresas maiores do ramo. Por conseqüência, não se aplica à 

condição do Grupo Presto, mas se trata de registro importante, pois representa uma 

visão coerente com a estratégia seguida pelo Grupo Allegro, apresentada na 

subseção anterior. A citação a seguir mostra a posição do presidente do Grupo 

Presto: 

Além desses caminhos que eu falei, a única alternativa que tem, por 
exemplo, é o que fez a Copersucar: ela centrou em logística, 
comercialização, enxugou, vendeu ativo, desimobilizou tudo. Aí dá 
para atuar. Foi um trabalho muito bem feito por eles. (presidente do 
Grupo Presto) 

6.2.3. Visão comparativa das estratégias e consolidação dos resultados 

Os comportamentos estratégicos dos grupos Allegro e Presto, vistos sob 

uma perspectiva comparativa, sugerem pontos comuns e específicos entre os dois 

casos. A partir desse material, é possível extrair conclusões relativas à questão 2 

desta pesquisa, para os casos estudados, e elementos indutores de teoria. 

A comparação entre os casos é feita aqui, primeiramente, através de 

dimensões que organizam os principais resultados obtidos junto às empresas sobre 

suas estratégias. As dimensões foram construídas a partir dos próprios resultados e 

são as seguintes: 

• Mote principal da estratégia: que representa o eixo central da estratégia 

da empresa perante o contexto turbulento; 

• Síntese da estratégia no tocante a aspectos não-familiares: corresponde 

aos elementos que compõem a estratégia, mas que não são relacionados 

à dimensão familiar; 
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• Síntese da estratégia no tocante à dimensão familiar: diz respeito aos 

fatores ligados a família e que compõem, junto dos elementos do tópico 

anterior, a estratégia das empresas; 

• Papel da dimensão familiar na estratégia como um todo: indica qual a 

função das ações relativas à dimensão familiar na estratégia das 

empresas estudadas; 

• Principais alternativas consideradas como caminhos possíveis para o 

crescimento futuro: aponta idéias de caminhos estratégicos que as 

empresas estudadas podem seguir para crescer no futuro; 

• Ações de profissionalização adotadas: indica, de forma mais 

pormenorizada, as ações implementadas e/ou a implementar de 

profissionalização das empresas estudadas no contexto de suas 

estratégias; 

• Ações futuras consideradas em relação à profissionalização: aponta as 

ações relativas à profissionalização que os entrevistados entendem como 

mais prováveis para suas empresas. 

A partir do Quadro 18, apresentado adiante, que contém os primeiros 

resultados da visão comparativa das estratégias das empresas, podem-se construir 

algumas conclusões e questões: 

• A dimensão familiar faz parte das estratégias de reação às turbulências e 

suas ações estão relacionadas à consolidação do controle e à 

profissionalização, incluindo regras de sucessão; 

• As interferências sobre a dimensão familiar têm papel de viabilizar 

estratégias de negócio. Em ambos os casos, o objetivo foi viabilizar o 

crescimento, seja através da consolidação do controle interno, seja 

através de ações mais sofisticadas de profissionalização. Essa motivação 

para as intervenções sobre a dimensão famliar tem direta relação com a 

teoria do crescimento da empresa, particularmente como resposta da 

empresa ao incremento de complexidade do ramo, através das 

turbulências dos últimos cinco anos; 
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• Dado um contexto de turbulências, resoluções sobre o controle da 

empresa parecem ser mais básicas do que ações de profissionalização 

propriamente ditas. Nesse sentido, a consolidação do controle da 

empresa familiar é aparentemente anterior a ações de profissionalização; 

• Em alguma medida, as duas empresas implementaram a reestruturação 

de seu controle, o que sugere que essa é uma estratégia básica e válida 

para os dois tipos de empresas estudadas, o que não é necessariamente 

coerente com a teoria de profissionalização, sob a perspectiva do 

crescimento da empresa, que indica que a formação de conselhos de 

administração e a realização de planejamentos estratégicos formais 

seriam os passos iniciais da profissionalização; 

• O Grupo Allegro já implementou ações mais sofisticadas de 

profissionalização, quais sejam: a formação de estrutura de governança – 

conselhos; a implementação de regras de orçamento e controle; a revisão 

de estrutura de gestão da empresa; a construção de regras de sucessão 

e participação de familiares na empresa. Tais realizações sugerem que os 

estágios de profissionalização entre os dois grupos são distintos, sendo 

mais avançado no Grupo Allegro; 

• A profissionalização tem, aparentemente, um papel funcional (unificar 

decisões, permitir controles, ...) e um papel de exposição da empresa 

para potenciais parceiros, financiadores, fornecedores e outros 

interessados potenciais. Nesse último tópico, uma leitura possível é que a 

profissionalização pode representar uma intenção de comunicar ao meio 

externo que os riscos da presença da família na empresa estariam 

afastados. A empresa estaria configurada num formato mais adequado às 

expectativas dos interessados mencionados; 

• É possível propor que, a partir dos resultados, o contexto de turbulências 

é indutor de ações de profissionalização, seja com foco no controle ou na 

gestão, das empresas familiares, a depender do estágio em que se 

encontram as empresas e das suas estratégias. 
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 GRUPO ALLEGRO GRUPO PRESTO 

Mote principal da 
estratégia 

Crescimento, visando se posicionar 
como consolidador de empresas no 
ramo. 

Crescimento rápido, com o menor 
comprometimento financeiro 
possível, visando posicionamento 
diante de oportunidades. 

Síntese da estratégia no 
tocante a aspectos não-
familiares 

• Expansão da capacidade de 
operação comercial, num 
primeiro momento; 

• Expansão da capacidade 
produtiva, logo na seqüência (em 
desenvolvimento atualmente); 

• Preparação interna (processos, 
estrutura) para uma eventual 
nova estrutura societária e novas 
condições de funding. 

• Expansão da capacidade de 
produção com apoio de sócios e 
parceiros. 

Síntese da estratégia no 
tocante à dimensão 
familiar 

• Profissionalização do controle; 
• Profissionalização da gestão; 
• Regras de sucessão coerentes 

com a profissionalização tanto do 
controle quanto da gestão. 

• Consolidação interna do 
controle do grupo entre 
membros da família; 

• Profissionalização da 
gestão/execução da estratégia. 

Papel das ações sobre a 
dimensão familiar na 
estratégia como um todo 

• Viabilizar crescimento; 
• Preparar a empresa para 

trabalhar com novas soluções de 
funding e novas estruturas 
societárias e expor essa 
preparação para o mercado. 

• Viabilizar crescimento; 
• Concentrar poder de decisão, 

tornando resoluções 
estratégicas mais ágeis no 
contexto turbulento 

Principais alternativas 
consideradas para o 
crescimento no futuro 

• Novos sócios, incluindo, 
especialmente, abertura de 
capital e fundos de private equity; 

• Aquisições. 

• Novos sócios; 
• Fusão; 
• Venda da empresa. 

Ações de 
profissionalização 
adotadas 

• Formação de estrutura de 
governança – conselhos; 

• Revisão de estrutura de controle 
e gestão da empresa; 

• Implementação de regras de 
orçamento e controle; 

• Construção de regras de 
sucessão e participação de 
familiares na empresa. 

• Contratação de profissionais 
externos para cargos de 
diretoria. 

Ações futuras 
consideradas em relação 
à profissionalização 

• Novas regras de tomada de 
decisão, com novos sócios. 

• Novas formas de controle de 
gestão, em função da presença 
possível de novos parceiros 
(orçamentos, controle contábil e 
financeiro). 

Outros • Propósito de o grupo se manter 
majoritário nos negócios ligados 
à sua origem 

 

Quadro 18 – Visão comparativa das estratégias dos Grupos Allegro e Presto 
Fonte: elaborado pelo autor 
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Dado que os dois grupos apresentaram propostas de profissionalização, 

mesmo que em níveis distintos, é interessante analisar, à luz das cinco correntes 

teóricas da profissionalização de empresas familiares, suas estratégias e seus 

aspectos comuns e divergentes. O Quadro 19 abaixo apresenta essa análise e 

oferece subsídios para as conclusões seguintes. 

 

PERSPECTIVA 
TEÓRICA GRUPO ALLEGRO GRUPO PRESTO 

Teoria da Agência • Definição/separação de papéis 
de controladores, executivos e 
familiares; 

• Estabelecimento de regras de 
sucessão (induzindo a definição 
de papéis desde a entrada de 
novos familiares na empresa). 

• Separação dos papéis de 
controle/estratégia e 
gestão/execução 

Teoria do Crescimento 
da Empresa 

• Profissionalização como resposta 
às turbulências do ambiente, 
baseada na eficiência; 

• Profissionalização como 
adequação às condições 
esperadas pelo mercado. 

• Consolidação/reorganização do 
controle, como forma de viabilizar 
o crescimento da empresa 
(unificação da estratégia e 
adequação às expectativas do 
mercado) 

Stewardship Theory • Manutenção do controle 
majoritário 

• Consolidação do controle para 
que o objetivo de crescimento da 
empresa fosse viabilizado em 
detrimento dos objetivos dos 
sócios minoritários 

• Confluência entre controlador 
majoritário, principal gestor e 
empresa 

Resource-Based View • Conhecimento relacionado à 
produção e sua realidade local 

Nenhuma evidência 

Teoria dos Controles 
Organizacionais 

Nenhuma evidência Nenhuma evidência 

Quadro 19 – Elementos das estratégias dos grupos Allegro e Presto e as perspectivas 
teóricas da profissionalização de empresas familiares 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Do quadro acima, é possível concluir as seguintes idéias: 

• As estratégias dos grupos Allegro e Presto contêm elementos, quanto à 

profissionalização, que contemplam a convivência de visões das 

diferentes perspectivas teóricas existentes, sejam favoráveis ou contrárias 

à profissionalização; 
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• No caso do Grupo Allegro, quatro perspectivas teóricas podem ser 

identificadas em suas estratégias, quais sejam: a teoria da agência, a do 

crescimento da firma, a stewardship theory e a resource-based view; 

• Com apoio dessas perspectivas teóricas, é possível interpretar a 

estratégia do Grupo Allegro, como sendo dominada pela idéia de 

implementar avanços significativos na profissionalização (motivados pelo 

que prevê a teoria da agência e a teoria do crescimento da firma), tendo 

alguns elementos de restrição a esse processo, quais sejam o interesse 

de o grupo se manter majoritário em negócios ligados à sua origem e a 

crença de que o conhecimento sobre a realidade local na produção é um 

recurso valioso (elementos diretamente ligados a perspectivas teóricas 

contrárias à profissionalização, stewardship theory e resource-based 

view); 

• No caso do Grupo Presto, três correntes teóricas convivem: a teoria da 

agência, a do crescimento da empresa e a stewardship theory; 

• Dessas três, parece predominar a última (stewardship theory). A 

concentração do controle nas mãos de uma única pessoa, com a 

motivação de oferecer uma única direção e defender os propósitos do 

negócio acima das aspirações de curto prazo apresenta-se como 

elemento mais forte na estratégia do grupo do que os mais ligados à 

teoria da agência e à teoria do crescimento da firma. A separação de 

papéis entre controle/estratégia e gestão/execução e a solução de 

viabilizar o crescimento da empresa ou a implementação de outra 

estratégia estão subordinadas à figura do steward, à frente da condução 

do Grupo Presto. 

• Como resultado, pode-se entender a menor sofisticação da 

profissionalização do Grupo Presto em comparação com o Allegro, uma 

vez que sua estratégia, quanto à profissionalização, pode ser em grande 

parte explicada pela stewardship theory, abordagem contrária a 

processos de profissionalização em empresas familiares. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação procurou explorar a estratégia das empresas familiares 

em contextos turbulentos, através de dois estudos de caso em empresas do ramo 

sucro-alcooleiro brasileiro, particularmente no tocante ao modo como interpretam os 

impactos das turbulências sobre a dimensão familiar do ramo e a como se 

comportam estrategicamente perante essas turbulências, também com ênfase na 

dimensão familiar. As empresas estudadas foram selecionadas a partir de seus 

portes: uma considerada de grande porte e outra, de pequeno porte. Tal seleção faz 

sentido num contexto caracterizado por movimentos de consolidação. 

O caráter exploratório do trabalho, com uso da metodologia de estudos de 

caso sob uma perspectiva indutora de teoria, tem relação com a condição algo 

inovadora da pesquisa. O fato de não serem disponíveis na literatura outros 

trabalhos que tenham realizado avanços sobre o tema central (estratégia de 

empresas familiares em contextos turbulentos) apóia essa escolha metodológica. O 

trabalho que mais se aproxima do tema central desta pesquisa é o de Hatum e 

Pettigrew (2004), que também lida com contextos turbulentos e ações de empresas 

familiares, mas analisa especificamente a flexibilidade organizacional dessas 

empresas e sua capacidade de reestruturação interna. 

A pertinência do tema foi reforçada ao longo da pesquisa, sobretudo pelas 

confirmações explícitas das empresas entrevistadas de que suas estratégias 

modificaram-se nos últimos cinco anos, em função de fatores diretamente ligados ao 

que se denomina ‘turbulências’ neste trabalho. 

O ramo sucro-alcooleiro brasileiro, conforme analisado neste trabalho, é 

histórica e predominantemente composto por empresas familiares e tem se 

apresentado, nos últimos (cinco) anos, como um ambiente turbulento em função do 

crescimento já realizado da demanda e das expectativas de crescimentos maiores 

para o futuro próximo, como fator fundamental de outras mudanças. As 

conseqüências desses abalos da demanda são, entre outros, a pressão para 

aumento de escala de produção do ramo, a atração de novos investimentos e 

entrantes, o reforço de movimentos de consolidação, a corrida tecnológica visando 

aumento de produtividade, as pressões para a mudança do mindset de empresas 
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tradicionais familiares em relação a aspectos como controle e funding e as pressões 

para a profissionalização. 

Dos resultados obtidos sobre a primeira questão deste trabalho (impactos 

das turbulências na dimensão familiar do ramo, na visão das empresas familiares do 

setor), alguns tópicos podem ser destacados e sintetizados, como sendo 

particularmente indutores de teoria: 

• As turbulências de um ramo são indutoras da mudança de mindset das 

empresas tradicionais familiares, quanto a questões fundamentalmente 

ligadas à dimensão familiar, como a admissão de novas soluções de 

funding e configurações de controle; 

• Turbulências setoriais, num contexto de predominância histórica familiar, 

levam ao aumento das pressões para a profissionalização das empresas 

do ramo. 

Quanto à segunda questão (comportamento estratégico das empresas 

familiares em ambiente turbulento), um conjunto mais amplo de elementos emergiu, 

sendo também fatores indutores de teoria: 

• A dimensão familiar faz parte das estratégias de reação às turbulências e 

suas ações estão relacionadas à consolidação do controle e a processos 

de profissionalização, incluindo regras de sucessão; 

• As interferências sobre a dimensão familiar, num contexto turbulento, têm 

papel de viabilizar estratégias de negócio coerentes com as demandas e 

desafios do ambiente (em tempo adequado, por exemplo); 

• Dado um contexto de turbulências, resoluções sobre o controle da 

empresa parecem ser mais básicas do que ações de profissionalização 

propriamente ditas. Nesse sentido, a consolidação do controle da 

empresa familiar é aparentemente anterior a ações de profissionalização; 

• A reestruturação do controle parece ser uma estratégia básica e válida 

para os dois tipos de empresas estudadas, o que não é necessariamente 

coerente com a teoria de profissionalização, sob a perspectiva do 

crescimento da empresa, que indica que a formação de conselhos de 
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administração e a realização de planejamentos estratégicos formais 

seriam os passos iniciais da profissionalização; 

• A profissionalização tem, aparentemente, um papel funcional e um papel 

de exposição da empresa para potenciais parceiros, financiadores, 

fornecedores e outros interessados potenciais. A composição dos dois 

papéis forma a idéia de uma empresa mais eficiente e adequada às 

expectativas de stakeholders externos; 

• O contexto de turbulências é indutor de ações de profissionalização, seja 

com foco no controle ou na gestão, das empresas familiares, a depender 

do estágio em que se encontram as empresas e das suas estratégias; 

• Dado um ambiente turbulento, quando surgem visões distintas entre os 

stakeholders internos, ligados ao controle e à família, sobre o contexto e a 

estratégia a ser seguida, a consolidação do controle é um caminho 

provável a ser seguido, sobretudo por viabilizar decisões ágeis, algo que 

o contexto turbulento demanda; 

• Eventuais recursos familiares valiosos, na linguagem da resource-based 

view, fontes de vantagem competitiva das empresas, podem funcionar 

como fatores condicionantes de processos de profissionalização e 

consolidação, em contextos turbulentos. 

Sobre os dois casos estudados e sua relação com as perspectivas 

teóricas da profissionalização de empresas familiares, atingiram-se os seguintes 

resultados, em termos sintéticos: 

• Diferentes perspectivas teóricas ajudam a explicar as estratégias de 

empresas familiares em ambientes turbulentos quanto à 

profissionalização. Perspectivas favoráveis e contrárias à 

profissionalização convivem nas mesmas estratégias, havendo, no 

entanto, predominância de alguma(s) entre elas; 

• No caso do Grupo Allegro, as perspectivas da teoria da agência e da 

teoria do crescimento da firma predominam. A stewardship theory e a 

resource-based view oferecem condições de restrição e limites à 
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profissionalização. Deve-se destacar, para o caso do Grupo Allegro, a 

intenção de manter-se majoritário em negócios ligados à sua origem e 

história (stewardship theory) e o know how relacionado às realidades 

locais de produção (resource-based view) como condicionantes do 

processo de profissionalização; 

• No caso do Grupo Presto, há predominância clara da stewardship theory; 

• Pode-se entender a menor sofisticação da profissionalização do Grupo 

Presto em comparação com o Allegro, uma vez que sua estratégia, 

quanto à profissionalização, pode ser em grande parte explicada pela 

stewardship theory, abordagem contrária a processos de 

profissionalização em empresas familiares. 

Adicionalmente, pode-se dizer que os resultados deste trabalho têm 

utilidade gerencial, na medida em que induzem a idéia de que as turbulências de um 

ramo são motivadoras de ações de profissionalização de empresas familiares. 

Nesse sentido, oferece um alerta para gestores e controladores no tocante a 

apresentarem um posicionamento claro em relação a essa questão. Apresenta, 

também, a partir da teoria, diferentes formas de interpretar o fenômeno de 

profissionalização, com perspectivas favoráveis e contrárias a ela. O momento de 

iniciar ações de profissionalização também é uma idéia que pode ser retirada dos 

resultados do trabalho, uma vez que fica claro, na comparação dos casos 

estudados, que a profissionalização é um processo que pode se estender 

consideravelmente no tempo e que pode estar diretamente conectado com o estágio 

de desenvolvimento da família e do negócio. 

Outro resultado de ordem gerencial que o trabalho traz é o destaque para 

o papel da dimensão familiar nas estratégias da empresas familiares. A 

consideração desse fator como fonte de vantagem competitiva é capaz de interferir 

nas alternativas estratégicas a serem seguidas. 

Os resultados gerados não podem ser generalizados para todo tipo de 

contexto turbulento que seja formado por muitas empresas familiares. Os resultados 

do trabalho, a princípio, podem ser aplicados em condições mais específicas e é, 

nessa delimitação, que se propõe que sejam indutores de teoria: dizem respeito a 



153 
 

contextos setoriais de predominância historicamente familiar, marcado por 

expectativas de crescimento significativo da demanda, por pressões ao aumento de 

escala de operação, por atração de novos investimentos e por movimentos de 

consolidação. A adequação das proposições em outros ramos e contextos deve ser 

devidamente testada em outros trabalhos de pesquisa. 

Outras limitações potenciais devem ser apontadas em relação a este 

trabalho: peculiaridades do ramo sucro-alcooleiro podem determinar restrições à 

generalização dos resultados (seria este ramo muito específico?); o número de 

casos poderia ser expandido para confirmar ou não os resultados obtidos ou 

completá-los (mais casos gerariam mais insights?); a forma de amostragem 

selecionada poderia ser mais detalhada (em vez de dois tipos apenas, a escolha de 

três ou quatro portes permitiria maior riqueza de resultados?). 

Por fim, este trabalho tem também o papel de sugerir novas 

oportunidades de pesquisa, quais sejam: a reprodução da abordagem deste trabalho 

em outros ramos que podem ser caracterizados como turbulentos; o estudo 

comparativo das estratégias de empresas familiares em mais de um ramo 

turbulento, visando identificar padrões e especificidades das ações estratégicas 

dessas empresas; análise das estratégias de empresas familiares em contextos 

turbulentos, mas com turbulências de outros tipos (por exemplo, focadas na 

mudança dos padrões de tecnologia). 

Um pouco mais distante do foco central deste trabalho, mas não com 

menor importância, um caminho de pesquisa possível de ser seguido seria o 

desenvolvimento de uma escala relativa à profissionalização de empresas familiares, 

o que permitiria classificá-las por outro prisma, oferecendo condições novas de 

interpretar resultados como os desta pesquisa ou mesmo de reformulá-la, através de 

outras abordagens de amostragem (selecionar empresas para estudos de caso a 

partir do nível de profissionalização). 
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ANEXO 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 

Introdução 

• Apresentação básica da pesquisa e do contexto da entrevista: 

o Contexto institucional do pesquisador e orientador 

o Objetivo do trabalho: entender as reações das empresas familiares brasileiras 
do setor sucro-alcooleiro no contexto recente (desde 2003) do setor, dada a 
sua dinâmica (notadamente, o crescimento efetivo e a expectativa de maior 
crescimento da demanda). “Estou interessado em conhecer sua visão em 
relação a esse período e às alternativas de reação estratégica mais 
adequadas.” 

o Tipos de empresas que estão inseridas no trabalho: empresas do setor sucro-
alcooleiro brasileiro, familiares historicamente estabelecidas e entrantes. 

• Os dados sobre as empresas têm sido coletados através de: 

o Entrevistas com os principais executivos e controladores; 

o Documentos e relatórios internos ou públicos. 

• Acordo de confidencialidade: apresentação de documento de confidencialidade 
assinado pelo pesquisador 

• Apresentação geral da entrevista – grandes blocos: 

o Caracterização básica da empresa (histórico, estrutura de governança, ...) 

o Dinâmica recente do setor: principais movimentações, eventos, problemas, ... 
nos últimos 4-5 anos e os desafios e oportunidades que decorrem daí para a 
sua empresa 

o Soluções, possíveis caminhos a serem seguidos pelas empresas para 
aproveitar as oportunidades e vencer os desafios 

• Permite que eu grave nossa conversa? 

 

Tópicos centrais da entrevista 

• Caracterização básica da empresa e sua governança, incluindo participação de 
diferentes gerações (15-20 minutos) 

o Fundação, fundadores – quando, quem e em que contexto (motivação)? 

o História e desenvolvimento – principais eventos; 

o Estrutura societária atual e mudanças importantes no passado recente 
(famílias, não-familiares e respectivos %s); 

o Que geração controla o negócio? (para as familiares) 

o Familiares estão na gestão do negócio? Quais? De que geração? (para as 
familiares) 
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o Presença de ex-membros de empresas familiares no controle ou na gestão 
(para as entrantes) 

• Como você interpreta a dinâmica recente do setor? 

o Início da fase recente de turbulências; 

o Principais movimentos ocorridos no setor; 

o Principais fatores causadores de turbulência no setor nos últimos anos; 

o Como a ‘dimensão familiar’ do setor pode ser entendida nesse contexto de 
turbulência? 

o Principais desafios e oportunidades para a empresa, nos últimos anos, 
decorrentes da dinâmica do setor; 

o Monitoramento da dinâmica do setor – fontes e processamento de 
informações do ambiente externo à empresa; 

• Que alternativas você tem identificado como mais interessantes para aproveitar as 
oportunidades e reagir aos desafios? 

o Quais alternativas têm sido consideradas? 

o Por que essas alternativas? 

o Como as alternativas evoluíram ou têm evoluído? 

o As alternativas são comparadas de forma estruturada? 

 

Fechamento 

• Há alguma informação ou tema relevante no nosso tema que você gostaria de 
adicionar e de que não tratamos ainda? 

• Outros contatos relevantes internos e externos? 

• Quando o trabalho estiver concluído, enviarei uma síntese dos resultados para você 
e para os seus colaboradores, conforme seja de seu interesse. Faço questão de 
retribuir de alguma maneira a sua colaboração. 

 
 


