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RESUMO 

 

O mundo está diante do desafio de reduzir as emissões de gases do efeito estufa 

(GEEs) e encontrar fontes renováveis de energia, na busca da segurança 

energética. Os biocombustíveis são uma alternativa viável e, nesse sentido, o Brasil 

deu um exemplo para mundo ao criar o Proálcool em 1975, que foi um programa 

bem sucedido de substituição da gasolina pelo etanol produzido a partir da cana-de-

açúcar. Essa iniciativa contou com a participação do Governo Brasileiro no incentivo 

e na regulamentação do setor sucroenergético. A partir da sua liberalização em 

1999, a indústria canavieira passou por uma importante reestruturação. Este estudo 

teve como objetivo descrever esse movimento e analisar suas possíveis 

consequências para o setor. Para isso, foi realizada uma pesquisa sobre a 

reestruturação da indústria canavieira, entre 1999 e 2011, dando ênfase aos dois 

ciclos de operações de Fusões & Aquisições ocorridos nesse período. Como 

principais resultados têm-se a consolidação dos maiores grupos de usinas da 

Região Centro Sul, que aumentaram a sua participação na moagem de cana e 

ampliaram suas estruturas produtivas por meio da aquisição de usinas concorrentes 

e da construção de greenfields. Além disso, foi possível observar o rápido 

crescimento da participação do capital estrangeiro, juntamente com a entrada de 

grupos de outros setores industriais. A reestruturação terá consequências positivas 

para o Brasil, principalmente pela profissionalização do setor sucroenergético e pela 

capacidade de retomar o ritmo de crescimento da produção de cana-de-açúcar, que 

foi interrompido pela crise financeira mundial de 2008. Para isso, será necessário 

investir na ampliação dos canaviais e também na construção de novas usinas. 

 

 

 

 Palavras-chave: Sucroenergético, Etanol, Fusões & Aquisições, Reestruturação 
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ABSTRACT  

 

The world faces the challenge of reducing the Greenhouse Gas (GHG) emissions 

and finding renewable energy sources to assure energy security.  Biofuels are a 

feasible alternative, and, in this sense, Brazil is a reference to the world after it 

created the succeeded (Proálcool) program in 1975 to replace gasoline for ethanol 

produced from sugarcane. The Brazilian Government supported the program by 

encouraging the Sugarcane Industry and regulating its operations. After its 

liberalization in 1999, the sugarcane sector went through an important restructuring. 

The purpose of this study was to describe this movement and to understand its 

possible consequences for the market dynamic. To do so, this thesis analyzes 

industry restructuring, by means of merger and acquisitions that occurred between 

1999 and 2011. The main result obtained from this analysis was the consolidation of 

the biggest groups concentrated in the Center South region of Brazil, that increased 

their market share in the sugarcane production and extended their operations 

through competitors’ assets acquisitions and new constructions (greenfields). 

Additionally, it was noticed the increase on foreign investments and the emergence 

of groups from other industry markets. The sector restructuring will bring positive 

results to Brazil, mainly because of the professionalization of the sugarcane sector 

and the production growth it can allow, something previously interrupted by the world 

financial crisis in 2008. To do so, it will be necessary to invest on the expansion of 

cane plantations and also on new factories in order to increase the production 

capacity. 

 

 

 

 Keywords: Sugarcane industry, Ethanol, Mergers & Acquisitions 
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INTRODUÇÃO 

 

A população mundial está diante do importante desafio de reduzir as emissões de 

gases causadores do efeito estufa e encontrar uma alternativa aos combustíveis 

derivados do petróleo, na busca da segurança energética. Nesse sentido, os 

biocombustíveis produzidos a partir da biomassa surgem como uma opção viável e o 

Brasil, em razão da ampla experiência acumulada desde a criação do Proálcool em 

1975, se apresenta como um dos países com extensa capacidade para expandir a 

produção de combustíveis renováveis. 

 

O Brasil optou pela cultura da cana-de-açúcar como matéria-prima para a produção 

de etanol e investiu em pesquisas para o desenvolvimento de variedades mais 

produtivas e de processos industriais mais eficientes. Essa estratégia, somada às 

vantagens comparativas proporcionadas pela localização intertropical e pela grande 

disponibilidade de terras agricultáveis, oferecem ao país posição de destaque nas 

discussões globais sobre produção de energia a partir da biomassa.  

 

O Proálcool, que durou de 1975 até 1999, foi fundamental para criar a base 

produtiva do setor sucroenergético, entretanto, durante esse período, o Governo 

teve forte atuação na regulação do setor, definindo, por exemplo, os preços e os 

volumes que seriam produzidos e comercializados por cada usina. O objetivo desse 

programa era encontrar uma alternativa viável aos combustíveis fósseis. Essa 

iniciativa foi motivada principalmente pelos dois choques mundiais do petróleo em 

1973 e 1979 e proporcionou ao Brasil uma base sólida de conhecimento e 

competitividade da indústria canavieira. 

 

Após a desregulamentação do setor, em 1999, a indústria da cana-de-açúcar inicia 

um importante movimento de reestruturação que ainda se encontra em curso. Esse 

processo ocorre em ciclos que são influenciados por diferentes fatores como, por 

exemplo: a própria desregulamentação, o lançamento da tecnologia de motores flex 

fuel em 2003, o aumento do interesse de diversos países pelos biocombustíveis 

principalmente a partir de meados de 2007 e 2008, a alta dos preços do petróleo em 

2008, e, em especial, a crise financeira mundial iniciada em setembro de 2008, além 

das novas tecnologias que têm sido desenvolvidas para o uso da cana-de-açúcar, 
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como a comercialização de energia elétrica a partir da queima do bagaço, o diesel 

produzido a partir da fermentação da sacarose da cana, a produção de polímeros 

(bioplásticos), entre outras possibilidades. 

 

Por essas razões, torna-se imprescindível monitorar e analisar a dinâmica da 

reestruturação pela qual o setor sucroenergético do Brasil vem passando desde 

1999 e as possíveis consequências para essa indústria. 

 

É nesse sentido que esta pesquisa procura descrever o dinamismo e os principais 

movimentos relacionados à referida reestruturação, na qual se observa a ampliação 

da capacidade produtiva dos principais grupos econômicos, o aumento da 

participação de capital estrangeiro no setor, a entrada de grupos oriundos de 

diferentes setores econômicos como as petroleiras, petroquímicas e tradings 

companies. Além disso, pretende-se indicar as consequências prováveis da nova 

estrutura do setor. 

 

Para tanto, este trabalho está estruturado em três capítulos, onde o primeiro 

apresenta a evolução do setor sucroenergético no Brasil, com destaque para a 

criação do Proálcool e para os fatores que mais influenciaram a dinâmica da 

indústria sucroenergética após a sua desregulamentação. 

 

O segundo capítulo descreve em detalhes a reestruturação do setor canavieiro, com 

foco nas usinas localizadas na Região Centro Sul do país. Apresenta-se a evolução 

da participação dos maiores grupos de usinas entre 2004-05 e 2009-10, a partir da 

análise da produção de cana, açúcar e etanol de cada usina, bem como a 

localização regional e a estrutura de produção de acordo com número de usinas que 

compõem cada grupo econômico.  

 

Também são descritas as operações de Fusões & Aquisições (F&A) realizadas no 

setor sucroenergético entre 1999 e 2011, dando ênfase às transações ocorridas a 

partir de 2008, por meio do detalhamento da origem do capital, do setor de atuação 

e da capacidade de moagem de cana negociada em cada operação. Por fim, 

apresenta-se a evolução da participação de capital estrangeiro no setor, as novas 
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usinas que foram instaladas entre as safras 2005-06 e 2010-11 e a evolução do 

índice de concentração do setor sucroenergético na Região Centro Sul. 

 

No terceiro e último capítulo, buscou-se indicar e avaliar as consequências da 

reestruturação para o setor sucroenergético do Brasil, as razões que levam as 

empresas a realizarem Fusões & Aquisições e os motivos pelos quais os grupos 

estrangeiros aumentaram seus investimentos na indústria brasileira da cana-de-

açúcar.  

 

Ao final deste trabalho, sugere-se que a indústria da cana-de-açúcar precisa iniciar 

um novo ciclo de investimentos para atender ao crescimento da demanda. Nesse 

processo, a participação do capital estrangeiro terá grande destaque, mas será 

necessário criar as condições favoráveis para que isso aconteça e o Brasil aproveite 

a oportunidade oferecida pelo mundo de ser uma das principais referências em 

energia de biomassa. 
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Capítulo 1 -  A Evolução da Indústria Canavieira no  Brasil 

 

A indústria canavieira no Brasil tem passado por importantes e marcantes 

transformações ao longo da sua história. 

 

No período colonial, a cana-de-açúcar foi utilizada majoritariamente na fabricação de 

açúcar para abastecer o mercado europeu. No início da década de 1970, as 

sucessivas crises do petróleo serviram de estímulo à descoberta de uma fonte 

alternativa aos combustíveis fósseis, momento em que a produção do álcool 

carburante (etanol) ganhou relevância e marcou uma fase de grande expansão da 

cana no Brasil, com a implantação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool), em 

1975. 

 

A partir do final da década de 1990, a crescente preocupação com as questões 

ambientais - mais especificamente aquelas relacionadas às mudanças do clima - 

somadas às incertezas do mercado de petróleo conduziram novamente o etanol ao 

centro dos debates em diversos países, principalmente nos Estados Unidos, Brasil e 

Europa.  

 

Em 2003, dois fatos marcaram os mercados americano e brasileiro de etanol: (1) a 

aprovação pelo Senado Americano do The Energy Policy Act of 2003 e do 

Renewable Fuel Standard (RFS), os quais estabeleceram o cronograma de 

implantação do programa americano de biocombustíveis até 2012 e o banimento da 

utilização do MTBE1 (Metil-Tércio-Butil-Éter) em todos Estados dos EUA até 2014; 

(2) o lançamento no Brasil dos veículos flex fuel, que são movidos tanto a etanol 

quanto a gasolina e impulsionaram novamente o mercado brasileiro após o término 

do Proálcool.  

 

Desde aquele ano, a produção de etanol nos dois países tem apresentado 

crescimentos expressivos e ambos são os principais produtores mundiais do 

biocombustível, tendo respondido em 2010 por 57% e 30% da produção global, 

                                            
1 É o principal oxigenante de gasolina utilizado nos EUA e que as pesquisas indicaram ser altamente cancerígeno e poluidor do 
lençol freático em diversos estados americanos (FIGUEIRA & BURNIQUIST, 2006) 



16 

respectivamente (F.O. Lichts, 2011). Já a Europa participa apenas com 5% dessa 

produção, entretanto, é um importante mercado consumidor. 

 

A principal diferença entre o sistema de produção de etanol dos Estados Unidos e 

do Brasil está na matéria-prima, onde o primeiro utiliza o milho e o segundo, a cana-

de-açúcar que por sua vez apresenta maior eficiência produtiva, energética e 

ambiental, além de ser utilizada na fabricação de açúcar e na geração de energia 

elétrica a partir da queima do seu bagaço, no processo denominado cogeração 

(UNICA, 2011). 

 

O Brasil ocupa posição de destaque no mercado do açúcar, onde lidera o ranking 

mundial de produção (24% de market share em 2010) e de exportação (47%). Vale 

destacar que o consumo mundial de açúcar cresceu a um ritmo de 2% a.a entre 

2000 e 2010. (USDA, 2011).  

 

O setor canavieiro brasileiro tem atraído diversas empresas multinacionais de 

setores variados (petroleiras, petroquímicas, trading companies, agroindústrias) a 

investir na produção de açúcar, etanol e no desenvolvimento de novos produtos 

derivados da cana-de-açúcar, como por exemplo, bioplásticos ou plástico verde, 

óleo diesel, querosene de aviação, entre outros.  Além disso, empresas e centros de 

pesquisas têm concentrado esforços no desenvolvimento do etanol de 2ª geração ou 

lignocelulósico, o qual possibilitará a produção de biocombustível a partir de 

qualquer matéria-prima rica em celulose. 

 

Neste capítulo serão descritos os principais momentos da evolução desse setor no 

Brasil, com destaque para o mercado de etanol que passou por ciclos de expansão 

e retração ao longo dos últimos 36 anos iniciados em 1975. 

 

1.1.  As Crises Internacionais e a Criação do Proál cool 

 

No Brasil, a história do setor canavieiro foi marcada pela participação 

intervencionista do Governo, que exerceu forte atuação nos períodos de crises 

internacionais. 
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Após a crise mundial de 1929, quando os preços internacionais do açúcar 

apresentaram forte queda e prejudicavam as exportações brasileiras, o Governo 

decidiu estimular o mercado doméstico de álcool combustível e, para isso, publicou 

o Decreto nº 20.169 de 1931 que tornou obrigatória a adição de 5% de álcool à 

gasolina (MAPA, 2011). 

 

Ainda em 1931, o Governo criou a Comissão de Defesa da Produção do Açúcar, que 

foi transformada em 1933 no Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), e passou a 

controlar o mercado de açúcar e álcool a partir de um sistema de cotas, o qual 

definia os volumes a serem produzidos e comercializados por cada usina, bem como 

os preços de cada produto (BACCARIN, 2005). Esse Instituto era o único agente 

autorizado a comprar açúcar no mercado interno e a definir os contratos de 

exportação do produto. 

 

Foi a partir das duas maiores crises mundiais do petróleo, ocorridas em 1973 e 

1979, que o apoio governamental ao setor sucroalcooleiro foi intensificado em razão 

das fortes altas dos preços internacionais e principalmente da grande dependência 

brasileira do petróleo importado. Em meados de 1970, o Brasil precisava importar 

70% da sua demanda doméstica (LEITE, 1997). 

 
Gráfico 1 - Evolução dos preços do petróleo (West Texas Intermediate) 
Fonte – FMI, 2011.  Elaboração própria. 
Nota – Preços deflacionados pelo CPI All Urban Consumers 

 

Assim, após a primeira crise do petróleo, quando os preços do produto registraram 

um aumento de 184% entre o final de 1973 e o início de 1974 (FMI, 2011), como 
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demonstrado no Gráfico 1, o Governo Militar do Presidente Ernesto Geisel optou por 

criar, em novembro de 1975 por meio do Decreto nº 76.593, o Programa Nacional do 

Álcool (Proálcool) (MORAES, 2000). 

 

Essa iniciativa tinha como objetivo viabilizar a produção de um combustível 

alternativo e renovável para substituir os derivados do petróleo, mais 

especificamente a gasolina, e dessa forma minimizar os impactos negativos para a 

economia brasileira dos altos preços do petróleo, contribuindo para aumentar o 

saldo da balança comercial brasileira e reduzir a inflação. 

 

O processo de implementação do Programa pode ser dividido em duas fases bem 

definidas e que coincidem com as datas do primeiro e do segundo choques mundiais 

do petróleo, em 1973 e 1979. 
 

1.1.1. A primeira fase do Proálcool (de 1975 a 1978 ) 

 

Essa fase foi marcada pelo estímulo à expansão da produção de álcool anidro para 

ser adicionado à gasolina e, nesse sentido, o governo subsidiou o financiamento da 

modernização e ampliação das destilarias existentes, além da instalação de novas 

unidades produtoras anexas a usinas de açúcar ou autônomas. 

 

Ao final da primeira fase, o Proálcool registrou um incremento de 1,8 bilhão de litros 

na produção de anidro, que totalizou 2,1 bilhões de litros. Já a produção do 

hidratado não ultrapassou os 400 milhões de litros (STRAPASSON, 2011).  

 

O mix de produção açúcar vs. álcool foi se modificando gradativamente em favor do 

biocombustível. Nos quatro anos dessa fase, a participação do açúcar passou de 

86% para 63% no mix de produção das usinas, conforme se observa no Gráfico 2, 

demonstrando o foco crescente na produção de álcool (STRAPASSON, 2011). 
 

A expansão na produção de álcool durante a primeira fase só não foi maior em 

razão de algumas incertezas de mercado, como a possibilidade de recuperação dos 

preços internacionais do açúcar, e também da desconfiança da indústria 

automobilística quanto à viabilidade do programa. Foi durante essa fase que se 
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desenvolveu, em 1976, o primeiro carro movido exclusivamente a álcool hidratado, 

em resposta aos incentivos fiscais concedidos pelo Governo à fabricação desse tipo 

de veículo (GORDINHO, 2010).  

 

 
Gráfico 2 - Evolução do mix de produção: % de açúcar vs. % de álcool 
Fonte – STRAPASSON, 2011. Elaboração própria. 

 

 

1.1.2. A segunda fase do Proálcool (de 1979 a 1986)  

 

A ocorrência de um novo choque mundial do petróleo, em 1979, influenciou o início 

da segunda fase do Proálcool, que dessa vez teve como característica principal o 

estímulo à produção de álcool hidratado para ser utilizado em veículos movidos 

exclusivamente a esse combustível.  

 

Segundo Michellon (2008), a produção e o consumo de álcool hidratado durante 

essa fase apresentaram forte crescimento em resposta a algumas ações de 

incentivo realizadas pelo Governo, como: 

 

a) Priorizar o uso de veículos movidos a álcool; 

b) Elevar para 20% o porcentual de álcool adicionado à gasolina; 

c) Obrigar todos os postos de combustíveis a vender álcool hidratado; 

d) Fixar o preço do hidratado em 64,5% do preço da gasolina; 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75
/7

6

77
/7

8

79
/8

0

81
/8

2

83
/8

4

85
/8

6

87
/8

8

89
/9

0

91
/9

2

93
/9

4

95
/9

6

97
/9

8

99
/0

0

01
/0

2

03
/0

4

05
/0

6

07
/0

8

09
/1

0

% Álcool

% Açúcar



20 

e) Reduzir tributos incidentes sobre os carros a álcool (alíquota do Imposto sobre 

Produto Industrializado – IPI e da Taxa Rodoviária Única que foi substituído 

pelo Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA). 

 

Essa fase foi muito importante e marcou o auge do Proálcool que se consolidou 

como uma alternativa energética viável. Durante os sete anos da segunda fase, a 

produção de álcool hidratado cresceu à taxa de 46% a.a, passando de 395 milhões 

de litros para 8,3 bilhões (STRAPASSON, 2011). 

 

Ao final desse período, o mix de produção era majoritariamente favorável ao álcool, 

com 72% (STRAPASSON, 2011), resultado do estímulo público ao hidratado e dos 

baixos preços internacionais do açúcar, que registraram uma queda de 93% entre 

outubro de 1980 e junho de 1985 (FMI, 2011), conforme demonstrado no Gráfico 3. 
 

 
Gráfico 3 - Evolução dos preços nominais do açúcar 
Fonte – FMI, 2011.  Elaboração própria. 
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produção brasileira de petróleo, que reduzia a dependência externa pelo produto; (3) 

a recuperação das cotações do açúcar; e (4) a piora na situação econômica do 

Brasil, fazendo com que o Governo retirasse os subsídios e os recursos para o 

financiamento do setor. 

 

No entanto, o auge da crise do Proálcool ocorreu com o desabastecimento 

observado no período entre 1989 e 1990, culminando com a extinção do IAA em 

1990, que oficializou o início do processo de desregulamentação do setor e eliminou 

o monopólio público na exportação de açúcar. 

 

Com o problema de desabastecimento, a credibilidade do Programa passou a ser 

questionada pelos consumidores, que rapidamente reagiram e reduziram o interesse 

por veículos movidos a álcool e passaram a optar por modelos à gasolina. 

 

Em 1989, dos quase 660 mil carros vendidos no Brasil, 39,5% eram movidos a 

álcool e, um ano mais tarde, essa participação se reduziu a 13,1% (GORDINHO, 

2010). O gráfico seguinte apresenta os principais fatos ocorridos no setor 

sucroenergético do Brasil desde a criação do Proálcool até a crise mundial de 2008.  
 

 
Gráfico 4 - Evolução da produção de etanol anidro e hidratado 
Fonte – STRAPASSON, 2011. Elaboração própria. 
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A desregulamentação do setor abrange dois momentos de liberalização dos preços: 

(1) março de 1996 (data da publicação da Portaria do Ministério da Fazenda nº 64, 

que liberou os preços da cana, do açúcar cristal, do álcool para fins carburante e não 

carburante de todos os tipos, e mel residual, a partir de janeiro de 1997) e (2) três 

sucessivas prorrogações da liberalização total de todos os preços do setor, que 

aconteceu definitivamente em 1º de fevereiro de 1999. 

 

As justificativas para esses três adiamentos foram que o mercado do álcool não 

estava ajustado para ser liberalizado de maneira imediata e também a forte tensão 

que havia entre empresários e o Governo, resultado dos interesses divergentes e da 

grande influência política de muitos representantes do setor, principalmente os da 

Região Nordeste que seriam os mais afetados pela retirada da intervenção 

governamental. 

 

Em meio a essas discussões foi criada em 1997 uma nova associação de 

produtores de São Paulo, a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo 

(UNICA), como resultado da união de diversas entidades e cujos objetivos eram 

unificar os produtores frente às dificuldades emergentes da desregulamentação e 

fortalecer sua representação para lidar com o processo de liberalização e com o 

novo ambiente concorrencial. 

 

A fim de promover o bom relacionamento entre os agentes do setor (fornecedores 

de cana e industriais) foi fundado em 1999 o Conselho dos Produtores de Cana-de-

açúcar, Açúcar e Álcool de São Paulo (CONSECANA-SP). Este era constituído pela 

Organização de Produtores de Cana da Região Centro Sul do Brasil (ORPLANA) e a 

UNICA, que assumiram importantes princípios como o livre mercado, a liberdade de 

contratação, a adesão voluntária, a necessidade de equilíbrio na relação dos 

agentes e a definição de um foro de discussão. 

 

A partir da criação do CONSECANA, a remuneração dos fornecedores de cana-de-

açúcar passou a ser um coeficiente da quantidade de Açúcares Totais Recuperáveis 

(ATR), cuja precificação deriva dos preços de açúcar e álcool nos mercados externo 

e interno, em uma sistemática transparente e conjunta. 
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O sistema se consolidou em São Paulo e posteriormente foi replicado por agentes 

de outros Estados com maior relevância na produção de cana. Além disso, tem 

servido de exemplo para outras cadeias agroindustriais como a do suco de laranja, 

que intensificou a partir de 2010 a negociação de um modelo semelhante. 

 

A liberalização de todos os preços do setor a partir de 1999 causou impactos 

importantes na competitividade e na coordenação dessa cadeia produtiva, 

demarcando uma nova dinâmica na evolução da indústria canavieira no Brasil, que 

em detrimento à Região Nordeste se expandiu no Centro-Sul do país, onde as 

produtividades agrícola e industrial são superiores, além de ser a principal região 

consumidora (UNICA, 2011). 

 

O gráfico a seguir demonstra que a expansão da cultura da cana-de-açúcar ocorreu 

majoritariamente na Região Centro-Sul.  
 

 
Gráfico 5 - Evolução da área de cana-de-açúcar no Brasil 
Fonte – IBGE, 2011.  Elaboração própria. 

 

 

1.3. Da Desregulamentação do Setor ao Lançamento do  Veículo Flex Fuel 

 

Entre 1995 e 2002, o álcool deixou de ser uma prioridade estratégica, dado que as 
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mudanças nas áreas fiscal, cambial e monetária.  
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A perda do interesse governamental e a desregulamentação do setor, somadas à 

perda de credibilidade dos consumidores em consequência da crise de 

desabastecimento, resultaram na forte retração da produção de álcool hidratado que 

passou de 9,7 bilhões de litros na safra 1997/98 para 4,9 bilhões de litros em 

2001/02 (STRAPASSON, 2011). 

 

Nesse período, a despeito da retração do hidratado, o setor canavieiro apresentou 

um modesto ritmo de crescimento puxado pela expansão da fabricação de açúcar, 

que já representava 50% do mix de produção, e pelo aumento da produção de álcool 

anidro, cuja demanda crescia junto à da gasolina. 

 

 Em março de 2003, o Brasil assistiu ao lançamento da tecnologia de motores flex 

fuel que funcionam com etanol e gasolina misturados em qualquer proporção 

(GORDINHO, 2010).  

 

Essa tecnologia revolucionou o mercado brasileiro de etanol, marcando o início de 

um novo ciclo de expansão do setor sucroenergético no Brasil e que coincidiu com o 

período de forte avanço nas exportações de açúcar a partir de 2000, em função da 

crescente demanda mundial. 

 

Como a tecnologia flex fuel transfere, do momento da compra do veículo para o ato 

do seu abastecimento, a opção pelo consumo de etanol ou gasolina, significa que a 

regulação do setor passa a acontecer via mercado, onde a competitividade é dada 

pelos preços relativos dos dois combustíveis. 

 

Dessa forma, o consumidor passa a ser o agente que define o volume de hidratado 

a ser demandado em função da comparação dos preços do álcool e da gasolina na 

razão de 70%. 

 

Esse percentual é dado pela diferença de poder calorífico dos dois combustíveis, 

tendo o etanol aproximadamente 70% da energia contida na gasolina. Assim, a 

opção pelo biocombustível acontecerá nas situações onde o seu preço seja igual ou 

inferior a 70% do preço da gasolina. 
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de destaque nas discussões mundiais sobre o futuro dos biocombustíveis como um 

importante consumidor e produtor, neste caso, com boas condições de expansão. 
 

 
Gráfico 7 - Evolução das vendas anuais de veículos leves no Brasil 
Fonte – ANFAVEA, 2011.  Elaboração própria. 
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alertou o mundo sobre a necessidade de se mitigar o aumento da temperatura global 

através da redução das emissões de GEEs e apontou o setor de transportes como o 

responsável por 25% do total das emissões globais. Nesse sentido, destacou que a 

utilização dos biocombustíveis deveria ser estimulada a fim de contribuir com a 

redução das emissões (GORDINHO, 2010). 

 

Além da questão ambiental, a preocupação com a segurança energética também 

tem sido justificativa para diversos países investirem e incentivarem o consumo de 

biocombustíveis como, por exemplo, os Estados Unidos. A forte alta nos preços do 

petróleo observada entre 2002 e meados de 2008 deixou claro que o mundo precisa 

encontrar uma fonte renovável de energia para ser uma alternativa aos combustíveis 

fósseis. 

 

Entre as diversas nações que já adotaram um mandato específico para a adição de 

etanol à gasolina, os Estados Unidos e a Europa figuram como os maiores 

mercados para os biocombustíveis.  

 

Na Europa, foi aprovada em 2003 uma normativa que estipulou metas não 

compulsórias para a substituição de 5,75% dos combustíveis fósseis por renováveis 

na matriz de transportes dos países membros do bloco econômico. Já em 2009, 

uma nova diretiva foi definida - The Renewable Energy Directive – estabeleceu que 

o percentual de substituição passasse para 10% até 2020, o que se estima ser um 

mercado potencial de aproximadamente 14 a 16 bilhões de litros (JANK, 2011). 

 

A Europa é extremamente rigorosa em relação à sustentabilidade dos 

biocombustíveis e exige certificação para o produto. Após um logo período de 

indefinição sobre quais seriam as certificações aceitas pelo bloco, estabeleceu-se 

em julho de 2010 os padrões de certificação aplicáveis aos 27 estados membros da 

União Européia (UNICA, 2011). 

 

Nos Estados Unidos, o Senado aprovou em 2003 o The Energy Policy Act e o 

Renewable Fuel Standard (RFS) os quais estabeleceram o cronograma de 

implantação do programa de biocombustíveis até 2022 e também o banimento do 
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MTBE em todo o território americano, até 2014. Dessa forma, os EUA devem 

consumir 136 bilhões de litros em 2022 (UNICA, 2011).  

 

O etanol brasileiro, para ser vendido nos EUA, paga uma tarifa de US$ 0,54 por 

galão (ou US$ 0,14 por litro), somada a uma alíquota ad valorem de 2,5% (UNICA, 

2011). Entretanto, o RFS estabeleceu uma diferenciação para os biocombustíveis 

considerados avançados2, cuja quantidade a ser consumida pelos americanos será 

de 15 bilhões de litros em 2022, como demonstrado no Gráfico 8. 

 

 
Gráfico 8 - Padrão americano de combustíveis renováveis (RFS) 
Fonte – JANK, 2011.  Elaboração própria. 

 

Em 2010, a Environmental Protection Agency (EPA) dos Estados Unidos 

reconheceu o etanol de cana produzido no Brasil como biocombustível avançado, ao 

qual foi atribuído um potencial de redução de 61%, mesmo levando-se em 

consideração o efeito indireto da mudança do uso da terra. O etanol de milho 

produzido nos EUA apresenta um potencial de redução de 21% (JANK, 2011). 

 

Além desses dois mercados, outros países têm aprovado legislações estabelecendo 

a mistura compulsória de combustíveis renováveis, especificamente etanol anidro. 

Segundo a UNICA (2011), o conjunto de países listados na figura a seguir já definiu 

a inclusão de biocombustíveis à matriz de transportes. 

                                            
2 Na definição do EPA, um biocombustível avançado é aquele que reduz em mais de 50% as emissões de GEEs quando 
comparados às emissões da gasolina 
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Figura 1 - Mandatos para o uso do etanol anidro em países selecionados 
Fonte – JANK, 2011.  Elaboração própria. 

 

 

Como já mencionado no início deste capítulo, os Estados Unidos e o Brasil 

respondem por 87% da produção global de etanol, sendo o produto nacional o mais 

competitivo em termos ambientais, econômicos e sociais (F.O. Lichts, 2011). 

 

Esses fatos, somados à experiência brasileira obtida desde o Proálcool e às 

possibilidades que surgem para a utilização da cana na fabricação de novos 

produtos, podem caracterizar o interesse de diversas empresas multinacionais de 

setores variados (petroleiras, petroquímicas, trading companies, empresas de 

tecnologia, entre outras) de investirem na produção e na pesquisa de cana no Brasil. 

 

1.5. O Ciclo de Investimentos no Brasil no Período Pré-Crise Mundial de 2008 

 

Após a liberalização de 1999, o setor canavieiro brasileiro passou por um importante 

processo de reestruturação e de internacionalização com a entrada de grupos 

estrangeiros no Brasil. Esse processo aconteceu em conjunto com a expansão dos 

investimentos na produção de cana-de-açúcar. 

 

O ritmo desses investimentos foi potencializado em 2003 em razão do aumento da 

demanda doméstica por etanol hidratado, consequência do lançamento da 
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tecnologia flex fuel e por causa do crescente interesse de diversos países pelo 

etanol, somados ao aumento da demanda mundial de açúcar, esta puxada pela 

expansão da renda nos países em desenvolvimento. 

 

Em resumo, alguns fatores caracterizam o ambiente favorável a essa expansão: 

a) A liberalização do setor 

b) O potencial do mercado doméstico criado pelo lançamento do flex fuel  

c) A perspectiva de crescimento do mercado internacional do açúcar e etanol 

d) A possibilidade de se aumentar ainda mais a competitividade da indústria 

sucroenergética brasileira, a partir do uso econômico do bagaço e da palha 

na cogeração e na produção de etanol lignocelulósico, além das novas 

possibilidades para o uso da sacarose. 

 

No período entre 2003 e 2008, a área de cana foi expandida em 3,4 milhões de ha 

ou 62,8%, enquanto a produção aumentou mais de 270 milhões de toneladas 

(incremento de 70%), totalizando 673 milhões de toneladas em 2008 

(STRAPASSON, 2011). Foi uma fase de grande euforia e, segundo a UNICA, o 

volume de recursos previstos em novos investimentos de ampliação e construção de 

novas unidades produtoras superava os US$ 20 bilhões. 

 

Contudo, essa dinâmica sofre uma ruptura em 2008 em razão da crise financeira 

mundial que teve início nos Estados Unidos, alterando todas as expectativas dos 

novos investimentos e do setor. 

 

As cotações do açúcar e do etanol recuaram e o preço do barril do petróleo passou 

de US$ 140 para US$ 40, reduzindo a viabilidade financeira de diversos projetos no 

setor. Assim, algumas novas usinas previstas para entrar em funcionamento na 

safra 2008/09, na Região Centro-Sul, tiveram seus projetos adiados ou o ritmo das 

obras foi reduzido em função da crise de crédito que atingiu o mundo entre 2008 e 

2009. 

 

Um dos resultados dessa crise foi o aumento no número de operações de Fusões & 

Aquisições entre usinas, os quais serão apresentados em detalhes no capítulo 2.  
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Dessa forma, a crise de 2008 teve grande influência na redução do ritmo de 

expansão do setor, situação que foi agravada pelos impactos negativos dos 

problemas climáticos observados entre 2009 e 2011. Assim, a indústria canavieira 

no Brasil está diante de um novo desafio que será tratado no capítulo 3.    
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Capítulo 2 -  A Reestruturação do Setor Sucroenergé tico no Brasil 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever a dinâmica da reestruturação pela qual o 

setor sucroenergético passou a partir de 1999 no Brasil, com ênfase no período 

entre 2005 e 2011.  

 

A partir do tratamento dos dados de diferentes fontes de informação, foi possível 

demonstrar a organização das usinas da região Centro Sul em grupos econômicos, 

destacando o dinamismo da estrutura de produção e como estes grupos interagiram 

entre si ao longo do período analisado. 

 

Outros pontos importantes resultantes dessa pesquisa são: a participação dos 

principais grupos na produção total do setor, a localização e o porte desses grupos, 

e o aumento da participação do capital estrangeiro na indústria canavieira.  

 

O capítulo está organizado em quatro seções, sendo a primeira a apresentação dos 

dez principais grupos de usinas.  

 

A segunda seção trata dos dois ciclos de Fusões & Aquisições (F&A) pelos quais o 

setor canavieiro passou no Brasil após a sua desregulamentação, detalhando as 

principais operações de F&A realizadas entre 2008 e 2011, período em que essa 

indústria foi impactada pela crise de crédito resultante do alto nível de endividamento 

e da crise financeira internacional. Apresenta-se também nas seções três e quatro a 

evolução da entrada das novas usinas (greenfields) na estrutura produtiva da região 

Centro Sul e a sua contribuição no incremento da moagem de cana. 

 

2.1.  Materiais e Métodos 

 

As informações apresentadas neste capítulo foram obtidas a partir de uma pesquisa 

estruturada em fontes públicas e privadas, por exemplo: Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; consultorias nacionais e estrangeiras; entidades 

representativas do setor, como a UNICA e a União dos Produtores de Bioenergia 

(UDOP); jornais de circulação nacional; e principalmente as próprias empresas. 
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Em razão da reduzida participação da região Norte/Nordeste na produção brasileira 

de cana, cerca de 10% na safra 2009-10 (IBGE, 2011), o estudo concentrou-se nos 

grupos econômicos da região Centro Sul, onde se observou um amplo movimento 

de expansão após a desregulamentação de 1999.  

 

Na seção em que são descritos os dois ciclos de operações de F&A, a análise foi 

direcionada para o período entre 2008 e 2011 por se tratar do momento de maior 

incidência dessas operações desde 1999 e em razão da disponibilidade dos dados. 

 

A organização das usinas em grupos econômicos nas safras 2004-05 e 2009-10 foi 

realizada a partir de informações divulgadas pelas empresas, quando 

disponibilizadas, e também por meio da comparação entre os dados da UNICA, 

UDOP, IdeaNews, Análise, Itaú BBA e Anuários da Cana.  

 

Na safra 2004-05, os 51 grupos analisados foram responsáveis por 54% da moagem 

de cana da região Centro Sul e reuniram 66% das 230 usinas que integravam o 

setor naquele período. Em 2009-10, essa mesma análise envolveu 55% das 320 

usinas, as quais estavam organizadas em 45 grupos que moeram 350,4 milhões de 

toneladas de cana ou 65% do volume total processado. Essa estruturação dos 

grupos foi feita a partir da consolidação dos dados da moagem efetiva de cana e não 

da capacidade produtiva de cada usina e teve como base os dados da UNICA. 

 

Na avaliação das principais operações de F&A ocorridas entre 2008 e 2011, os 

dados foram coletados a partir de pesquisa em comunicados ao mercado 

apresentados pelas empresas, nos casos destas terem uma área de relacionamento 

com investidores, e alternativamente em jornais e informações de consultorias do 

setor. 

 

Por se tratar de um estudo descritivo da estruturação do setor canavieiro, buscou-se 

harmonizar os dados das diversas fontes pesquisadas, que, por algumas vezes, 

apresentaram diferenças entre si. Nessas situações, foram priorizadas as 

informações da UNICA e do Anuário da Cana, por opção deste autor. 

 

A seguir são apresentados os resultados dessa pesquisa. 
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2.2. O Dinamismo dos Dez Maiores Grupos de Usinas d a Região Centro Sul 

 

Segundo a UNICA, o setor canavieiro na região Centro Sul do Brasil, em termos de 

números de usinas, apresentou um crescimento de 39,1% entre as safras 2004-05 e 

2009-10, quando passou de 230 unidades produtoras para 320. Nesse mesmo 

período, o volume de moagem de cana aumentou de 328,7 milhões de toneladas 

para 541,9 milhões de toneladas, o que equivale a uma expansão de 64,9%. 

 

Observa-se um incremento do número de usinas inferior ao crescimento do volume 

de cana moída, indicando que as unidades de produção tiveram suas capacidades 

produtivas expandidas. 

 

Os dados apresentados a seguir indicam a dinâmica dessa expansão e a evolução 

das estruturas de diversos grupos de usinas entre as safras 2004-05 e 2009-10. 

Com o objetivo de priorizar a análise nos principais grupos, foram selecionados os 

dez maiores grupos em termos de volume de cana moída. 

2.2.1 A participação dos dez maiores grupos nas saf ras 2004-05 e 2009-10 

 

Na safra 2004-05, os dez maiores grupos reuniam 41 usinas que representavam 

18% do número total de usinas e respondiam por 27,9% dos 328,7 milhões de 

toneladas de cana moída na região Centro Sul, como apresentado no Gráfico 9. 

Essa amostra era formada por usinas com moagem média de 2,37 milhões de 

toneladas de cana por safra, sendo o ponto mínimo 98,7 mil toneladas e o máximo 

6,98 milhões de toneladas. Esses grupos foram responsáveis por 30,9% e 26,3% 

das produções totais de açúcar e de etanol, respectivamente. 

 

O grupo Cosan liderava o ranking dos dez maiores, com 7,6% da moagem de cana 

e 9,3% da produção de açúcar, bem à frente do segundo colocado, o grupo São 

Martinho que processou 9,5 milhões de toneladas, o equivalente a 2,9% do total.  
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Gráfico 9 - Market share dos dez maiores grupos do Centro Sul, safra 2004-05 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor.  Elaboração própria.  

 

 

A análise dos dez maiores grupos da safra 2009-10 indica que houve relativa 

concentração da participação desses grupos na produção total do Centro Sul, 

totalizando 32,8% (Gráfico 10). É um aumento de market share pequeno em termos 

relativos, no entanto, o volume de cana processado pelos maiores grupos aumentou  

86,2 milhões de toneladas, que corresponde a 40,5% do crescimento total do setor 

entre 2004-05 e 2009-10. 

 

O número de usinas controladas pelos dez maiores grupos aumentou para 69, 

passando a representar 22% do número total de usinas existentes no período e 

indicando certa concentração também nesse outro critério de análise. 

 

Na comparação entre os dois períodos, observa-se grande dinamismo no ranking 

dos dez maiores grupos, com a saída da Nova América que passa a integrar o grupo 
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Cosan, ainda na liderança (9,8%); da mesma forma, a Santelisa e a Vale do Rosário 

foram adquiridas pelo Grupo Louis Dreyfus, que passou a se chamar LDC-SEV e 

subiu para a 2ª posição com 5,1% do total de cana moída; a perda de participação 

relativa do grupo São Martinho; além da ascensão de novos grupos ao ranking dos 

TOP10, como Bunge, Virgolino de Oliveira, Shree Renuka, Moreno e Carlos Lyra. 

 

Na comparação entre a produção de açúcar e etanol, observa-se uma concentração 

maior do primeiro produto, em que os dez maiores grupos responderam por 40,7% 

da produção total do Centro-Sul, um crescimento de 9,8 pontos percentuais que 

equivalem a 5,0 milhões de toneladas de açúcar ou 76,9% do incremento no total do 

volume produzido. 

 

 
Gráfico 10 - Market share dos dez maiores grupos do Centro Sul, safra 2009-10 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor. Elaboração própria.   
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2.2.2 A localização regional 

 

O detalhamento da organização dos dez maiores grupos nos dois períodos 

analisados indicou importante alteração em termos de localização das usinas, 

demonstrando uma pequena, porém relevante migração em direção ao Centro 

Oeste do país, que se apresenta com potencial para a expansão das lavouras de 

cana. 

 

Para a avaliação da localização regional dos dez maiores grupos foi considerado o 

número de usinas instaladas em cada Estado e não o volume de cana moída por 

essas unidades, pelo fato de algumas dessas usinas estarem iniciando suas 

atividades e, portanto, com produção reduzida. 

 

O resultado desse levantamento demonstra, de acordo com o Gráfico 11, que, na 

safra 2004-05, a região Sudeste concentrava 85,4% das usinas dos 10 maiores 

grupos canavieiros do Centro Sul do país. Essas 35 usinas processaram 91% dos 

91,7 milhões de toneladas moídas pelos TOP10.  

 

 
Gráfico 11 - Localização das usinas dos dez maiores grupos 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor.  Elaboração própria.  
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O Sul era a segunda principal região a abrigar usinas, com 5 unidades no Paraná e 

que foram responsáveis por 7,9% do volume total de cana moída. A outra região 

onde se localizavam usinas dos TOP10, em 2004-05, é o Centro Oeste com apenas 

uma em Mato Grosso do Sul. 

 

Após cinco safras, observa-se que os dez maiores grupos produtores passam a 

apresentar mais usinas localizadas no Centro Oeste, em uma dinâmica que ainda é 

inicial, mas com condições favoráveis de ampliação. 

 

Nesse período, o Sudeste passou a abrigar mais 19 usinas somente dos dez 

maiores grupos; o Sul, mais 5; e o Centro Oeste, mais 4. Em termos relativos, o 

Centro Oeste apresentou o maior aumento de participação, passando de 2,4% para 

7,2%, inclusive com a entrada do Estado de Goiás entre os TOP10, com 2 usinas 

instaladas. Observa-se que o Sudeste perde participação relativa, no entanto ainda 

detém 78,2% dessas unidades produtivas (54 das 69 instaladas). 

 

Outro ponto relevante é a superioridade da média de moagem das usinas do 

Sudeste em comparação, por exemplo, com as indústrias do Goiás e do Mato 

Grosso do Sul. Na safra 2009-10, as usinas localizadas no Sudeste representavam 

78,3% do total e processavam 85,4% da cana moída pelos TOP10, com uma 

moagem média de 2,8 milhões de toneladas de cana, enquanto no Centro Oeste 

esta relação era de 7,2% e 4,7% respectivamente (moagem média de 1,7 milhão de 

toneladas). 

 

2.2.3 A composição de cada grupo por porte e por nú mero de usinas 

 

Outra informação resultante da organização dos dados de produção por usina é a 

estrutura produtiva de cada um dos dez maiores grupos em termos do número de 

usinas e do volume de cana moída, nas safras 2004-05 e 2009-10, como 

apresentado no Gráfico 12. 

 

Observa-se que em 2004-05, apenas o grupo Cosan processava um volume de 

cana superior a 10 milhões de toneladas. Enquanto no período seguinte, esse 
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número subiu para sete dos dez maiores grupos com a entrada da LDC-SEV, 

Tereos, Usaçúcar, São Martinho, Bunge e Virgolino de Oliveira. 

 

Além de ordenar os grupos pelo volume de cana moída, segmentá-los a partir do 

número de usinas que formam cada grupo também auxilia na análise da 

consolidação do setor. 

 

Nos dois períodos pesquisados, o número de grupos que possuem mais de 5 

unidades de produção mais do que dobrou, passando de 2 para 5. O grupo Cosan, 

que também é o maior em número de usinas, praticamente dobrou a sua estrutura, 

totalizando 22 usinas na safra 2009-10, muito embora o market share desse grupo 

no volume total de cana moída tenha passado de 7,6% na safra 2004/05 para 9,8% 

na safra 2009/10, indicando um amplo crescimento dos demais grupos econômicos 

e a entrada de novas unidades de produção ao longo desse período. 

 

 
Gráfico 12 - Número de usinas que compõem os dez maiores grupos 
Nota – Considerou-se somente as usinas localizadas na Região Centro Sul 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor. Elaboração própria.  
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Após realizar aquisições, a LDC-SEV passou a reunir 11 unidades, enquanto a 

Bunge passa a integrar o setor com uma estrutura de 5 usinas. 

 

A partir do cruzamento dos dados de capacidade produtiva e do número de usinas 

por grupo, o São Martinho é aquele que apresentou a maior produção média por 

usina, uma vez que possui moagem superior a 10 milhões de toneladas com apenas 

3 unidades produtivas e média de 4,3 milhões de toneladas da cana moída por usina 

em 2009-2010.  

 

Em seguida, tem-se a Central Energética Moreno, com 3,2 milhões de toneladas de 

cana moída na média das 3 usinas desse grupo e o grupo Virgolino de Oliveira com 

2,7 milhões de toneladas em 4 unidades produtivas. 

 

2.2.4 A origem do capital 

 

 A classificação dos TOP10 pela nacionalidade majoritária do capital de cada grupo, 

apresentada no gráfico seguinte, possibilita observar o aumento da participação de 

capital estrangeiro no setor. 
 

 
Gráfico 13 - Origem do capital dos dez maiores grupos 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor. Elaboração própria.  
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Em 2004-05, os grupos nacionais eram responsáveis por 86,0% das 91,7 milhões de 

toneladas de cana moída pelos TOP10, enquanto em 2009-10 essa participação foi 

reduzida para 62,6%. 

 

Observa-se também uma significativa diversificação da origem do capital estrangeiro 

investido nas usinas da região Centro Sul. Após a formação do grupo LDC-SEV a 

partir da aquisição pela Louis Dreyfus de dois grupos nacionais, juntamente à 

expansão da Tereos - ambos de origem francesa -, a participação do capital francês 

passou de 14,0% para 25,7% entre os dez maiores grupos produtores de 2009-10. 

Além disso, há 6,3% e 5,5% de capital americano e indiano, respectivamente.  

 

O aumento do capital estrangeiro na capacidade produtiva do setor será tratado de 

maneira mais detalhada na seção em que são descritas as principais operações de 

F&A. 

 

2.3. As operações de Fusões & Aquisições Realizadas  entre 1999 e 2011 no 

Brasil 

 

Nesta seção é apresentada a evolução das operações de F&A ocorridas no setor 

sucroenergético no Brasil, desde a sua desregulamentação até 2011, com destaque 

para as transações realizadas a partir de 2008, período em que o setor passou por 

uma importante reestruturação. Ao realizar o levantamento das informações 

históricas a respeito das operações de F&A, buscou-se comprovar a hipótese de que 

ocorreram no Brasil dois ciclos distintos dessas transações no setor sucroenergético, 

como serão demonstrados a seguir. 

 

2.3.1. Os dois ciclos de Fusões & Aquisições no set or sucroenergético 

 

A partir da consolidação dos dados de uma pesquisa periódica realizada pela KPMG 

sobre F&A em diversos setores econômicos do Brasil, foi possível elaborar uma 

série histórica das operações ocorridas no setor de açúcar e etanol entre 1999 e 

2010, indicando os dois ciclos que concentraram o maior número de F&A na 

indústria canavieira, como demonstrado no Gráfico 14. 
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Após a desregulamentação de 1999, o setor entrou em uma fase de retração em 

que houve queda nos preços do açúcar e do etanol e, consequentemente, diversas 

usinas ficaram descapitalizadas. Situação na qual os grupos melhor estruturados 

compraram as usinas que se encontravam mais endividadas e sem condições de 

continuar atuando no setor e de expandir a produção. Entre 1999 e 2001 observou-

se um aumento no número de operações de F&A, tendo sido realizadas 20 

transações, caracterizando o primeiro ciclo. 

 

 
Gráfico 14 - Número de operações de F&A no setor sucroenergético, no Brasil 
Fonte – KPMG.  Elaboração própria. 

 

 

O segundo ciclo em que a indústria da cana volta a registrar crescimento do número 

de F&A teve início em 2007, período de aquecimento da demanda doméstica e 

internacional por produtos do setor. No ambiente doméstico, a venda de 12,6 

milhões de unidades de veículos flex fuel realizada entre 2003 e 2010 (ANFAVEA, 

2011) impulsionou a demanda pelo etanol hidratado, cujo consumo cresceu 364% 

no período, passando de 3,2 bilhões de litros para 15,1 bilhões de litros consumidos 

por ano (ANP, 2011).  

 

Soma-se a isso, o fato do Brasil ter ampliado em 15,1 milhões de toneladas, ou 

117%, o volume exportado de açúcar (MAPA, 2011), em resposta ao crescimento de 
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2% a.a. do consumo mundial de açúcar e, principalmente, como consequência das 

quebras na safra de cana na Índia nos ciclos 2008-09 e 2009-10, o que gerou um 

déficit de 12,6 milhões de toneladas no mercado internacional de açúcar. Nesse 

período, a Índia passa de segundo maior exportador mundial para importador do 

produto (USDA, 2011). 

 

Esse cenário de forte demanda, estimulou a expansão da capacidade produtiva dos 

grupos de usinas e a entrada de novos players no setor. O alto nível de 

endividamento, somado ao aquecimento da demanda e à crise financeira que atingiu 

a economia global em 2008, culminou em um novo e intenso ciclo de Fusões & 

Aquisições entre 2007 e 2010, quando foram realizadas 74 transações segundo os 

dados da KPMG.  

 

Vale destacar que no auge desse segundo ciclo, a moeda brasileira estava 

sobrevalorizada, o que tornava os ativos relativamente caros em moeda estrangeira. 

Ainda assim, como se verá adiante, houve grande interesse de grupos internacionais 

em ingressar na indústria sucroalcooleira, que mais do que compensavam os preços 

mais elevados em decorrência do câmbio. A crise de 2008 potencializou esse 

movimento em razão da escassez de crédito e endividamento de grupos nacionais, 

favorecendo dessa forma a estratégia de adquirir usinas já estabelecidas 

(brownfields) em detrimento da instalação de novas unidades de produção 

(greenfields). Naquele momento, ficou mais atrativo investir na aquisição de grupos 

endividados do que ampliar a capacidade de produção pela construção de novas 

usinas. 

 

Dessa forma, observa-se que os dois ciclos de operações de F&A descritos tiveram 

características distintas, principalmente pelo fato de no segundo ciclo a participação 

do capital estrangeiro ter sido bastante relevante, como será demonstrado a seguir. 

  

2.3.2. As principais operações de Fusões & Aquisiçõ es entre 2008 e 2011 

 

Nesta seção são apresentadas as principais operações de Fusões & Aquisições 

(F&A) realizadas entre usinas e grupos de usinas no período entre fevereiro de 2008 

e setembro de 2011. 
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A tabela 1 foi elaborada a partir da organização das informações divulgadas pelas 

próprias empresas, pelo ITAU BBA e por meio de pesquisas ao Securities, que é um 

sistema de informação especializado no monitoramento de F&A, a partir de 

informações constantes em jornais de circulação nacional. 

 
Tabela 1 - Principais operações de F&A no setor sucroenergético, 2008 a 2011 

 
 

Nota 1 – capacidade de moagem em milhões de toneladas 
Nota 2 – tipo da operação: A (aquisição), F (fusão) e J.V (joint venture) 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor.  Elaboração própria.  

 

As 22 operações listadas representaram um volume total negociado de 247,1 

milhões de toneladas de capacidade de produção, das quais 70,5% (174,3 milhões 

de toneladas) foram transferidas entre os grupos. O investimento em aquisições e 

fusões é a maneira que os grupos capitalizados têm de expandir rapidamente a 
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capacidade de produção, uma vez que a construção de novas usinas se apresenta 

como uma alternativa de médio prazo, entre 3 a 4 anos. 

 

No primeiro semestre de 2010, foram realizadas 9 transações que corresponderam a 

62,8% do volume total negociado durante o período pesquisado. O mês de fevereiro 

concentrou 4 operações, das quais 2 foram as maiores já realizadas no setor. 

 

Na primeira, a ETH, uma empresa controlada pela Odebrecht e que tem interesse 

exclusivamente na produção de etanol e na cogeração de energia, fundiu-se com a 

Brenco – Companhia Brasileira de Energia Renovável – e criou um grupo formado 

por 9 usinas (5 da ETH e 4 da Brenco) instaladas em SP, MS, MT e GO e que, em 

2012, terá capacidade para moer 40 milhões de toneladas de cana, produzir 3 

bilhões de litros de etanol e gerar 2.700 GWh de energia. Segundo informações da 

ETH, a empresa já investiu R$ 3,8 bilhões e outros R$ 3,5 bilhões serão investidos 

até 2012. A ETH será umas das principais fornecedoras de etanol para a Braskem, 

uma petroquímica também controlada pela Odebrecht e que domina a tecnologia de 

produção do plástico verde a partir da cana. 

 

A Brenco foi uma empresa que iniciou suas atividades no setor sucroenergético em 

2007 e era formada por um grupo de investidores brasileiros e americanos, cujo 

planejamento de construir 10 usinas foi interrompido pela crise financeira 

internacional, resultando na fusão com a ETH. 
 

 
Gráfico 15 - Principais operações de F&A entre 2008 e 2011, por grupo econômico. 
Participação porcentual sobre a capacidade negociada 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor.  Elaboração própria.  
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A segunda maior operação aconteceu entre a Cosan e a petroleira holandesa Shell, 

que criaram a Raízen, uma joint venture que vai atuar na produção de açúcar, 

etanol, na cogeração de energia e na distribuição e varejo de combustíveis. Essa 

operação marcou a entrada na produção de biocombustíveis no Brasil da segunda 

maior petroleiro do mundo. Segundo informações da Raízen, o grupo possui 

capacidade de moagem de 62 milhões de toneladas, com previsão para 2015 de 

ampliação para 100 milhões de toneladas.  

 

No ranking das empresas que negociaram as maiores capacidades de moagem de 

cana (métrica utilizada na classificação das operações de F&A), a petroleira inglesa 

BP ocupa a terceira posição e foi responsável por 8,5% da capacidade de moagem 

total transacionada entre 2008 e 2011, ao comprar 100% do grupo Tropical 

Bioenergia e 83% do grupo CNAA que juntos somam uma capacidade de moagem 

de 14,9 milhões de toneladas.   

 

Outra operação de destaque foi a aquisição pela empresa indiana produtora de 

açúcar, Shree Renuka, de duas usinas do grupo paranaense Vale do Ivaí e a 

compra de 50% de participação no grupo Equipav, ambas realizadas em 2010 e que 

totalizaram a negociação de uma capacidade de 9,1 milhões de toneladas. 

 

Ao se classificar as transações de F&A de acordo com o setor principal de atuação 

do grupo, conforme apresentado no Gráfico 16, nota-se que as petroleiras foram as 

empresas que adquiriram a maior capacidade de moagem no período estudado. 

Shell, BP e Petrobras responderam por 31,1% dos negócios realizados. No caso da 

Petrobras, a sua subsidiária Petrobras Biocombustíveis, detém 31,4% de 

participação no grupo Tereos (Guarani) e formou uma joint venture com o grupo São 

Martinho, a Nova Fronteira Bioenergia que tem como objetivo a ampliação da usina 

Boa Vista, localizada em GO, e a construção de um greenfield no mesmo Estado.  

 

As tradings companies também tiveram relevante participação nos negócios entre 

usinas e grupos de usinas, com 25,4% das F&A e o equivalente a 44,4 milhões de 

toneladas de capacidade de moagem negociadas.  
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Nessa categoria, a americana Bunge lidera o ranking após ter adquirido as 5 usinas 

do grupo Moema, cuja capacidade de produção é de 13,7 milhões de toneladas por 

safra. Em seguida, está a francesa Louis Dreyfus que comprou 60% do controle do 

grupo SantelisaVale. 

 

A operação entre a ETH e a Brenco foi classificada como do setor petroquímico, em 

razão da primeira pertencer ao mesmo grupo da Braskem. Já as operações entre 

empresas de açúcar e etanol foram denominadas operações do setor agroindústria. 

 

 
Gráfico 16 - Principais operações de F&A entre 2008 e 2011, por setor de atuação e 
nacionalidade do grupo econômico. Participação porcentual sobre a capacidade 
negociada 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor.  Elaboração própria. 

 

 

A partir da nacionalidade dos grupos econômicos, foi possível mensurar a 

participação do capital estrangeiro nas F&A listadas entre 2008 e 2011, contribuindo 

sobremaneira para o aumento da participação do capital estrangeiro no setor 

sucroenergético. 

 

Observa-se que a participação do capital estrangeiro na moagem de cana no Brasil 

aumentou de 4,7% para 24% no período mais recente, por meio da análise dos 

dados de produção das usinas nas safras 2004-05, 2007-08 e 2009-10. Esse 

movimento de internacionalização tem influenciado o modelo de gestão e o 

dinamismo do setor sucroenergético, cujas consequências são apresentadas e 

analisadas no capítulo a seguir. 
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Gráfico 17 - Participação do capital estrangeiro na moagem de cana no Brasil 
Fontes – SIAMIG 2007 e ITAU BBA 2010, adaptadas pelo autor. 
Elaboração própria. 

 

 

2.4. As Novas Usinas Instaladas entre 2005-06 e 201 0-11 no Centro Sul 

 

Após o lançamento dos veículos flex fuel, a indústria canavieira passou por um novo 

ciclo de expansão, registrando crescimento de 9,2% a.a. entre as safras 2004-05 e 

2009-10, quando o setor investiu na ampliação da sua estrutura produtiva com a 

implantação de novas usinas (greenfields), conforme demonstrado no gráfico 18, 

que destaca a localização regional novas unidades instaladas. 

 

 
Gráfico 18 - Número de greenfields por região, entre 2005-06 e 2010-11 
Fonte – UNICA, 2010.  Elaboração própria.  
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Nesse período, entraram em funcionamento 111 novas usinas, das quais 71 na 

Região Sudeste, 34 no Centro Oeste e 6 no Sul do país. Entre as safras 2005/06 e 

2008/09, o setor apresentou um ritmo crescente de expansão no número de 

greenfields, movimento que foi interrompido pela crise de crédito que atingiu o setor 

em consequência à crise financeira mundial de 2008. 

 

Esses greenfields foram responsáveis por um volume adicional de 60,5 milhões de 

toneladas de cana moída, considerando-se somente a quantidade processada no 

primeiro ano de funcionamento de cada unidade, que corresponde a 27,6% do 

crescimento de 219 milhões de toneladas observado na moagem total de cana na 

Região Centro Sul, entre as safras 2005-06 e 2010-11 (UNICA, 2011). 

 
Tabela 2 - Moagem de cana dos greenfields, safras 2005-06 e 2010-11 
 

 
 

Fonte – UNICA, 2010.  Elaboração própria.  
Nota – n.d – não disponível. 

 

A Tabela 2 apresenta a evolução da moagem de cana dos greenfields que entraram 

em produção a partir da safra 2005-06 e, considerando-se o somatório da moagem 

dessas novas usinas na safra 2010-11, tem-se que estas responderam por 

aproximadamente 19% do volume total de cana processada na Região Centro Sul. 

Fato que indica a importante contribuição dos greenfields na expansão da 
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capacidade de produção do setor, complementando o crescimento vertical 

observado pela consolidação de vários grupos de usinas. 

  

2.5. O Índice de Concentração do Setor Sucroenergét ico, Região Centro Sul 

 

As operações de F&A descritas nas seções anteriores demonstram que o setor 

sucroenergético da Região Centro Sul passou por um importante movimento de 

consolidação entre 1999 e 2011, tendo se intensificado nos últimos 4 anos desse 

período e suscitando o questionamento se essas operações foram suficientes para a 

classificação do setor sucroenergético como concentrado. 

 

A fim de mensurar o grau de concentração desse setor utilizou-se o Herfindahl 

Hirschman Index (HHI), que é uma medida usualmente utilizada por órgãos 

reguladores antitruste para avaliar o impacto de operações de F&A no nível de 

concentração de um mercado específico (CADE, 1999). 

 

O HHI é calculado a partir do somatório das participações de cada empresa ou 

grupo elevadas ao quadrado, segundo a fórmula: 
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A partir da organização das usinas em grupos econômicos, nas safras 2004-05 e 

2009-10, calculou-se o HHI do setor canavieiro da Região Centro Sul com o objetivo 

de mensurar o impacto da reestruturação observada nesse período sobre o nível de 

concentração do setor.  

 

Tabela 3 - HHI e a participação dos cinco maiores grupos, Região Centro Sul 

 
Fontes – Diversas adaptadas pelo autor. Elaboração própria. 

 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados do HHI calculado e a participação dos cinco 

maiores grupos na moagem de cana, na produção de açúcar e de etanol. Observa-

se que o HHI da moagem de cana passou de 175, em 2004-05, para 210, em 2009-

10, demonstrando que, a despeito das 90 operações de F&A realizadas entre 2005 e 

2010 (KPMG, 2010), o setor sucroenergético da Região Centro Sul é considerado 

altamente desconcentrado, tendo o HHI um comportamento semelhante nas 

produções de açúcar e de etanol. 

 

No próximo capítulo são analisadas as principais mudanças na estrutura de 

produção do setor sucroenergético no Brasil, após a ampliação e consolidação de 

importantes grupos de usinas e a entrada de grupos estrangeiros, principalmente de 

outros setores econômicos. 
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Capítulo 3 -  Análise da Reestruturação do Setor e suas Consequências 

 

Este capítulo apresenta uma análise do movimento de reestruturação pelo qual a 

indústria canavieira do Brasil vem passando desde a sua desregulamentação em 

1999, de acordo com o cenário descrito no capítulo 2 deste trabalho. Por fim, são 

também apresentadas algumas consequências prováveis desse movimento. 

 

Em praticamente 11 anos, ocorreram importantes fatos na indústria da cana-de-

açúcar, como, por exemplo: foram realizadas mais de 100 operações de F&A; a 

participação do capital estrangeiro na moagem de cana aumentou 

significativamente; foram instaladas 111 novas usinas somente entre as safras 2005-

06 e 2010-11; os maiores grupos de usinas aumentaram suas participações na 

produção de açúcar e etanol; inovações tecnológicas de produtos e de processos 

produtivos surgiram; todos esses fatos caracterizam uma nova estrutura do setor 

sucroenergético no Brasil. 

 

A avaliação desse movimento é fundamental para se tentar identificar o interesse 

dos grupos econômicos em relação à indústria brasileira de cana de açúcar, sejam 

eles nacionais ou estrangeiros e, em alguns casos, oriundos de outros setores 

industriais, como da indústria do petróleo, que realizou significativas operações de 

F&A no período entre 2008 e 2011. 

 

Apresenta-se também um referencial teórico sobre estratégias de diversificação das 

empresas e as razões pelas quais estas realizam operações de Fusões & 

Aquisições.  

 

3.1. Estrutura de Análise – Diversificação e suas E stratégias 

 

Esta seção trata da teoria sobre diversificação, com ênfase às razões pelas quais as 

empresas realizam operações de Fusões & Aquisições. 
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3.1.1. Diversificação das áreas de atuação das empr esas 

 

Segundo Besanko (2006), as empresas diversificam suas áreas de negócios visando 

reduzir custos e melhorar a eficiência de mercado a partir dos ganhos advindos das 

economias de escala e escopo, podendo-se considerar uma diversificação bem 

sucedida aquela que combina negócios que se beneficiam das economias de 

escopo. 

 

As empresas podem ser classificadas em quatro níveis quanto à diversificação da 

sua estrutura, segundo o método “Intensidade da Relação” desenvolvido por Richard 

Rumelt e apresentado por Besanko (2006). São eles: 

 

(1) Negócio único: mais de 95% de seus negócios concentrado em uma única 

atividade; 

(2) Negócio dominante: entre 70% e 90% do seu faturamento anual é resultado de 

uma atividade; 

(3) Negócio relacionado: menos de 70% do faturamento advém de uma área 

principal, mas tem outras linhas de negócios relacionados; e 

(4) Negócio não relacionado: menos de 70% do faturamento advém de uma área 

principal e tem poucas linhas de negócios relacionados, que pode ser 

classificada como diversificação máxima ou conglomerados. 

 

Outros métodos para mensurar diversificação foram criados, como por exemplo, o 

método da Entropia que varia de 0 a 1, sendo 0 a indicação de que 100% das 

vendas são advindas de produtos de uma única categoria, aumentando à medida 

que as vendas da empresa são distribuídas por mais categorias.  

 

Diferentes ações podem caracterizar a diversificação de empresas, como por 

exemplo: desenvolver novas áreas de negócios; ou formar joint ventures com outras 

empresas; ou realizar Fusões & Aquisições (BESANKO, 2006). As principais razões 

que levam as empresas a diversificarem suas áreas de atuação são duas: 
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(1) Para beneficiar os proprietários pelo aumento da eficiência; e 

(2) Por vontade dos gestores: em empresas de capital aberto essas decisões são 

tomadas pelos CEOs e não pelos proprietários, refletindo a vontade dos 

gestores e não dos acionistas da empresa. 

 

A diversificação das empresas pode ocorrer tanto em nível de produto, quanto de 

mercado, no entanto as estratégias na busca da diversificação envolvem diferentes 

tipos de custos potencias aos acionistas, como custos de agência no momento de se 

fazer o planejamento estratégico da empresa; altos custos de implantação de 

sistemas sofisticados para o gerenciamento efetivo dos diferentes ramos de 

negócios; os gerentes têm grande interesse em investir continuamente no 

crescimento das empresas em benefício próprio, muitas vezes podendo investir em 

negócio com baixo retorno. 

 

Em grandes empresas, existe a separação entre a propriedade e o controle. Caso o 

controle fosse realizado apenas pelos acionistas, a decisão pela diversificação seria 

uma avaliação simples de custo x benefício, porém como o controle é feito por 

pessoas que não os acionistas, essa questão é mais complexa, pois envolvem 

alguns dos custos mencionados anteriormente. 

 

No momento de se definir pela diversificação, algumas motivações podem levar os 

CEOs a optarem por fazê-lo, vislumbrando o próprio benefício em detrimento dos 

acionistas, por exemplo: 

 

(1) Os gestores podem simplesmente apreciar administrar grandes empresas, 

lucrativas ou não;  

(2) Os gestores podem buscar aquisições não relacionadas para aumentar sua 

remuneração; 

(3) Os gestores podem buscar aquisições não relacionadas a fim de se proteger 

contra o risco de baixo desempenho, neste caso, os acionistas também são 

beneficiados. 

 

A Governança Corporativa se apresenta como uma maneira dos acionistas terem 

maior controle sobre as ações dos gestores das suas empresas, sendo um 
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importante instrumento capaz de minimizar ou mesmo impedir que os CEOs tomem 

decisões que não reflitam o interesse dos acionistas. Algumas estratégias são 

utilizadas para manter os gestores focados nos objetivos dos proprietários das 

empresas. 

 

Geralmente os gestores utilizam-se dos fluxos de caixa futuros livres para realizar as 

aquisições. Nesses casos, uma forma de coibir esse comportamento é contrair um 

empréstimo que tenha como contrapartida esse fluxo futuro, comprometendo-o e 

impedindo a ação desarticulada dos CEOs. Outra estratégia é utilizar essa 

disponibilidade no fluxo de caixa futuro para distribuir dividendos aos acionistas. 

 

Existem duas correntes de pesquisa em relação à diversificação do ramo de atuação 

das empresas. Uma delas defende que a diversificação, principalmente a não 

relacionada, não é uma forma de criar valor às empresas. Enquanto outra acredita 

que a diversificação crie valor de alguma forma, mesmo que seja porque as ações 

da empresa alvo subiram mais do que o quanto as ações da empresa adquirente 

caíram no momento do anúncio da operação de compra (BESANKO, 2006). 

 

3.1.2. Por que as empresas realizam Fusões & Aquisi ções 

 

Segundo Besanko (2006), as operações de Fusões & Aquisições ocorrem em ciclos 

e alguns fatos são apontados como justificativas para que essas transações sejam 

realizadas, como: aumentar o market share da empresa em setores industriais 

específicos; diminuir as ineficiências a partir dos ganhos com sinergias; economias 

de escala e de escopo; obter vantagens fiscais; acessar o mercado internacional; menor 

custo de aprendizado das empresas estrangeiras ou de outros ramos industriais; risco 

menor se comparado à ampliação via construção de novas unidades de produção; 

busca de diversificação de mercado; entre outras.  

 

Essas operações resultam na integração horizontal (aquisição horizontal), cujo 

objetivo é reduzir a concorrência e ganhar economias de escala; ou na integração 

vertical (aquisição vertical), quando se define o que é mais eficiente: fabricar 

determinado insumo ou comprar de fornecedores integrados. 
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A aquisição horizontal ocorre entre empresas que atuam no mesmo ramo de atividade, 

que, em geral, buscam a redução de custos e o aumento da eficiência operacional pela 

obtenção de economia de escala, além de eliminar um concorrente.  

 

A aquisição vertical reúne empresas de ramos de atividades relacionados entre si, que 

geralmente pertencem a etapas diferentes do mesmo processo produtivo. Dessa forma, 

a empresa adquirente tem a possibilidade de se expandir na direção dos fornecedores 

ou do consumidor final. Um dos principais objetivos desse tipo de operação é a redução 

de custos, que ocorre pela diminuição do número de etapas produtivas, resultando na 

redução dos custos de fabricação e consequentemente do preço dos produtos. 

 

Segundo MATIAS; BARRETO & GORGATI (1996), as discussões sobre Fusões & 

Aquisições, com base na teoria econômica, deram origem a diversas teorias que 

buscam explicar as razões dessas operações. Essas teorias podem ser reunidas em 

seis tipos: teoria da eficiência; teoria da informação; teoria da sinalização; teoria dos 

problemas de agência; teoria do poder de mercado; e do fluxo de caixa livre. 

 

(1) Teoria da eficiência: pode ser definida como sendo aquela em que as F&A 

são realizadas como uma forma de melhorar o desempenho da administração 

ou então de obter algum tipo de sinergia, melhorando a eficiência da 

empresa; 

(2) Teoria da informação: esta se baseia na hipótese de que a proposta de uma 

fusão ou aquisição oferece um conjunto de novas informações sobre a 

empresa em negociação, o que poderia levar ao mercado a realizar uma 

avaliação permanente dessa empresa; 

(3) Teoria da sinalização: afirma que alguns atos podem indicar informações 

importantes, com, por exemplo, quando uma empresa receber uma proposta 

de fusão ou de aquisição, podendo sinalizar ao mercado que o fluxo de caixa 

futuro dessa empresa provavelmente irá se ampliar; 

(4) Teoria dos problemas de agência: esse tipo de problema surge pelo conflito 

entre os gestores e os proprietários da empresa, e ocorrem porque contratos 

entre esses dois agentes têm alto custo e são difíceis de serem colocados em 

prática. A opção por uma F&A pode ser uma solução para este tipo de 
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problema, pois permite que administradores externos ganhem controle sobre 

os tradicionais gestores da empresa. 

(5) Teoria do poder de mercado: considera que um motivo das F&A seria o 

interesse em aumentar a participação de mercado da empresa, buscando se 

tornar mais eficiente pelos ganhos das economias de escala; 

(6) Teoria do fluxo de caixa livre: leva em consideração que as F&A podem 

ocorrer em consequência de conflitos entre os gestores e os acionistas a 

respeito do pagamento dos fluxos de caixa livres, que muitas vezes são 

utilizados pelos administradores para realizar F&A. Uma forma de coibir essa 

prática é distribuir os fluxos de caixa livres entre os acionistas. 

 

De acordo com PASIN & NEVES (2002), as operações de Fusões & Aquisições são 

uma alternativa interessante de adaptação da estrutura organizacional e do porte 

das empresas ao mercado e à conjuntura econômica mundial e do país onde a 

empresa está estabelecida. Dessa forma, essas transações são um importante canal 

de reestruturação e de crescimento das empresas, sendo realizadas com o objetivo 

de reduzir custos operacionais ou em função de questões estratégicas e 

mercadológicas. Embora dependam da estratégia de cada empresa, as F&A podem 

levar à concentração de capital e a novos arranjos empresariais. 

 

Especificamente no caso do setor sucroenergético do Brasil, alguns fatores são 

determinantes no processo de F&A, são eles: 

 

(1) As vantagens comparativas da produção de açúcar e etanol no Brasil em 

relação a outros países produtores. O baixo custo de produção tem atraído 

diversos grupos estrangeiros a entrar no setor, principalmente na Região Centro 

Sul (exemplo; Shree Renuka, Bunge, Cargill e BP). A favorável condição 

edafoclimática (clima e solo) também é um fator importante na diferenciação da 

competitividade do Brasil nesse setor. 

(2) A sinergia operacional resultante das economias de escala e de escopo. Os 

ganhos das economias de escala justificam as operações realizadas entre 

empresas nacionais, que podem obter sinergias pela redução de custos fixos. Com 

a concentração das usinas em um único grupo, esses ganhos fazem com que as 

usinas menores fiquem com custos fixos relativamente altos e percam 
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competitividade. Os benefícios das economias de escopo podem ser a motivação 

das tradings. Elas podem exportar a sua produção utilizando toda a estrutura de 

exportações disponível, o que se torna em um fator determinante. 

(3) As mudanças na organização das indústrias. Esse setor tem como uma das 

características a participação de agentes muito heterogêneos, porque as usinas 

são de portes variados, localizadas em diferentes regiões com condições 

edafoclimáticas diferentes e estruturas administrativas diversas, com grande 

participação de gestão familiar. 

(4) Profissionalização da gestão, que ainda é familiar em grande parte dos grupos 

sucroenergéticos do Brasil e esse tipo de estrutura geralmente enfrenta 

dificuldades no momento da sucessão. Esses grupos têm sido adquiridos por 

grupos econômicos profissionalizados e com vantagens competitivas (acesso a 

mercados externos, acesso a crédito internacional, atuação em outros ramos de 

negócio, entre outras). A partir das operações de F&A realizadas após 1999, o 

setor tem passado por um processo de profissionalização da sua gestão, 

resultando em estruturas administrativas mais eficientes. Dessa forma, as usinas 

que não acompanharem esse processo perderão competitividade, com grande 

possibilidade de serem adquiridas por outros grupos. 

(5) A desregulamentação total do setor em 1999 e o lançamento da tecnologia flex 

fuel em 2003 também foram fatores determinantes para as transações de F&A, 

principalmente aquelas com participação de grupos estrangeiros, como 

mencionado no capítulo 2. 

 

3.2. As Mudanças na Estrutura do Setor Sucroenergét ico no Brasil 

 

A análise dos dados apresentados no capítulo 2, com ênfase no detalhamento da 

evolução da estrutura produtiva dos principais grupos econômicos que integram o 

setor sucroenergético e nas transações de F&A entre usinas e empresas de outros 

setores econômicos realizadas entre 1999 e 2011, indica que a indústria da cana-de-

açúcar vem passando, desde o final da década de 90, por um importante processo 

de reestruturação, que se intensificou a partir de 2007-08.  

 

Algumas características do dinamismo dos maiores grupos de usinas, mais 

especificamente dos localizados na região Centro Sul do país, demonstram como 

essa indústria tem se consolidado e internacionalizado. Observou-se entre 2004-05 
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e 2009-10 a ampliação das estruturas de produção dos principais grupos 

econômicos, principalmente por meio de operações de F&A com grupos 

concorrentes e também pela construção de greenfields. 

 

Assim, determinados grupos tiveram as suas participações relativas aumentadas na 

produção total de cana e produtos derivados, entretanto, dada a dispersão e o 

grande número de usinas, o HHI calculado demonstrou que setor continua 

classificado como altamente desconcentrado, a despeito desse índice ter aumentado 

de 175 para 210, entre 2004-05 e 2009-10. 

 

Outras duas características ajudam a demonstrar a reestruturação do setor: 

 

(1) O aumento da participação de grupos estrangeiros de nacionalidades variadas, 

como por exemplo, dos Estados Unidos (Bunge e Cargill), da Índia (Shree 

Renuka), da China (Noble), da França (Tereos e Louis Dreyfus), além de outros 

países da Europa (Abengoa, Umoe, Shell e BP); 

(2) A diversidade de atuação de grande parte dos grupos que protagonizaram as 

principais F&A, como as petroleiras/petroquímicas e as tradings companies de 

commodities agrícolas, também terão grande influência sobre a dinâmica do 

setor. 

 

A Região Centro Sul, mais especificamente o estado de São Paulo, sempre 

concentrou o maior número de usinas e se mantém como a principal região 

produtora de cana, tendo sido responsável por cerca de 90% da produção de açúcar 

e etanol na safra 2009-10, e se destaca pelos altos índices de produtividade 

(CONAB, 2011).  

 

Identificou-se também que está havendo um aumento da participação relativa de 

outros Estados, como Minas Gerais, e principalmente os da região Centro Oeste 

como Goiás e Mato Grosso do Sul. Dada a consolidação da cana em São Paulo, a 

produção está migrando para a região central do país. 

 

Novas possibilidades para o uso da cana-de-açúcar estão em desenvolvimento, o 

que também influenciará sobremaneira na dinâmica do setor. Já estão disponíveis 
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tecnologias de produção de derivados do petróleo a partir da fermentação da 

sacarose, a exemplo da rota de produção de diesel desenvolvida pela empresa 

americana Amyris e que se encontra na fase de testes em escala industrial. Outro 

exemplo vem do setor petroquímico que desenvolveu resinas plásticas a partir do 

eteno obtido pela fermentação da sacarose, ampliando, dessa forma, os horizontes 

para a indústria canavieira. 

 

Diante desse cenário favorável que surge para o setor sucroenergético, a referida 

reestruturação terá papel fundamental na expansão da capacidade produtiva e dos 

investimentos no setor, principalmente por meio da maior participação de grupos 

estrangeiros que passaram a investir grande volume de recursos na compra e 

construção de usinas, principalmente após a crise de crédito que atingiu o setor em 

meados de 2008. 

 

3.3. As Razões do Investimento dos Grupos Estrangei ros 

 

Entre as safras 2004-05 e 2009-10, a participação do capital estrangeiro no setor 

sucroenergético do Brasil passou de 4,7% para aproximadamente 24%, 

demonstrando o crescente interesse das empresas internacionais em atuar na 

produção de cana, motivadas por diferentes estratégias. Esse movimento pode 

significar o aumento da confiança desses investidores e, como já mencionado, a 

introdução de novos conceitos de gestão e governança. 

 

Os grupos internacionais responderam por 59,8% das principais operações de F&A 

realizadas entre 2008 e 2011 e apresentadas neste trabalho, o que significou um 

volume negociado de 104,5 milhões de toneladas de capacidade de moagem de 

cana, com participação de grupos da Europa, EUA, China e Índia. 

 

Algumas razões têm motivado a internacionalização da indústria canavieira do 

Brasil, como por exemplo: 

(1) A ampla base tecnológica de produção de cana e fabricação de etanol 

acumulada no Brasil em quase 35 anos, desde a criação do Proálcool; 
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(2) As vantagens comparativas da produção de cana no Brasil, que possibilitam 

altos índices de produtividade a um custo reduzido quando comparado a outros 

países produtores de cana; 

(3) O crescimento da demanda mundial por biocombustíveis, em consequência às 

preocupações relacionadas à necessidade de redução das emissões de GEEs, 

além da busca pela segurança energética proporcionada pelos combustíveis 

produzidos a partir da biomassa; 

(4) A diversificação do ramo de atuação. Estratégia que tem sido utilizada pela 

indústria do petróleo, como Shell e BP; 

(5) O amplo conhecimento de alguns grupos estrangeiros a respeito dos canais de 

distribuição no mercado externo, podendo facilitar a entrada do produto nestes 

mercados. Estratégia que justifica, por exemplo, a atuação das tradings; 

(6) A diversidade de produtos derivados da cana, como açúcar, etanol, 

bioeletricidade, diesel, polímeros, etanol lignocelulósico, entre outras 

alternativas que estão sendo pesquisas; 

(7) As inovações tecnológicas que têm sido desenvolvidas através de pesquisas 

com cana-de-açúcar podem ser analisadas como uma das razões para a 

entrada das petroquímicas na indústria canavieira no Brasil; 

(8) A possibilidade de redução de custos pelo aproveitamento econômico do 

bagaço e da palha; 

(9) A menor regulação do Governo no setor e a consolidação dos modelos flex fuel 

na frota de veículos leves, significando um importante mercado consumidor de 

etanol; 

(10) Ou exclusivamente a produção de açúcar para atender à crescente demanda 

global, como é o caso, neste momento, da Shree Renuka. 

 

Essa dinâmica ainda deverá continuar em curso nos próximos anos, uma vez que a 

entrada de importantes grupos estrangeiros, como Bunge, Cargill, BP e Shell, 

aumenta a credibilidade do setor e atrai novos investidores. Além disso, tem-se a 

grande capacidade de investimento dos grupos mencionados e de outros, 

principalmente das petroleiras, que visualizam no setor sucroenergético uma 

alternativa complementar ao petróleo. 
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Alguns grupos estrangeiros também têm demonstrado interesse na pesquisa de 

cana, como forma de ampliar o conhecimento no setor e controlar o 

desenvolvimento de novas variedades, principalmente as geneticamente 

modificadas, bem como de novos produtos derivados da sacarose. Em novembro de 

2008, por exemplo, a americana Monsanto comprou a operação da Canavialis e a 

Alellyx, duas empresas brasileiras especializadas em pesquisa de cana-de-açúcar. 

 

3.4. Os Mercados Potenciais para os Novos Grupos 

 

A estratégia adotada por cada empresa estrangeira que decide atuar no setor 

sucroenergético no Brasil varia caso a caso e pode ter alguns mercados como 

principal destino de interesse. 

 

Como já mencionado no capítulo 1, os Estados Unidos, o Brasil e a Europa são os 

maiores consumidores mundiais de etanol, cada país com suas particularidades em 

relação à política de combustíveis renováveis. No caso dos EUA, o volume de 

biocombustíveis que será consumido em 2022 está estabelecido em lei. A Europa 

também definiu que irá substituir 10% dos combustíveis fósseis na sua matriz de 

transporte até 2020. E no Brasil, o crescimento da frota de veículos flex fuel indica a 

formação de um mercado doméstico bastante amplo, porém sem um planejamento 

de longo prazo, influenciando na decisão dos agentes do setor. 

 

Além desses países, outros mercados também têm adotado a mistura compulsória 

de biocombustíveis aos combustíveis fósseis, criando um mercado potencial com 

volumes relevantes. 

 

No entanto, o etanol do Brasil ainda enfrenta importantes barreiras para entrar nos 

mercados dos EUA e Europa, por exemplo. O primeiro impõe uma tarifa de US$ 

0,14 por litro mais 2,5% ad valorem sobre o produto brasileiro, eliminando a sua 

competitividade. 

 

Já a Europa exige certificação para os biocombustíveis exportados para o bloco 

econômico e somente em julho de 2011 apresentou os padrões de certificação que 

serão aceitos e aplicáveis nos 27 estados membros. Essa decisão foi importante 
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porque irá possibilitar um melhor planejamento das usinas que buscam exportar 

para o mercado europeu. 

 

A entrada de grupos americanos e europeus na produção de cana no Brasil poderá 

simplificar ou mesmo flexibilizar as restrições impostas por aqueles mercados, uma 

vez que são grupos influentes em seus países de origem, como por exemplo a 

americana Bunge e Cargill e as européias BP e Shell, duas das maiores petroleiras 

do mundo. 

 

Além desses dois mercados, o consumo doméstico de etanol no Brasil, tanto anidro 

quanto hidratado, apresentou forte crescimento desde a introdução dos veículos flex 

fuel na frota brasileira. Assim, o país também está na estratégia dos novos grupos 

do setor. 

 

3.5. As Consequências para o Setor 

 

O movimento de reestruturação apresentado neste trabalho terá importantes 

consequências para o setor sucroenergético do Brasil, principalmente na direção da 

profissionalização da gestão, na qual ainda há grande participação de familiares dos 

fundadores das usinas. 

 

As prováveis consequências positivas são: 

 

(1) Profissionalização do setor, que ainda é em grande parte de gestão familiar; 

(2) Adoção da governança corporativa, aumentando a transparência entre os 

agentes do setor, o que já é padrão entre muitos dos grupos estrangeiros que 

estão vindo para o Brasil e serve de importante aprendizado para o setor, 

principalmente para os grupos familiares que estão trabalhando para se 

manterem atuantes no negócio; 

(3) Atração de novos investidores, ampliando o volume de investimentos no setor 

em consequência da governança corporativa, que é uma das principais 

catalisadoras desse movimento ao aumentar a credibilidade do setor; 
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(4) Ampliação da capacidade de investimento do setor, uma vez que os novos 

grupos do setor têm acesso a fontes diversificadas de crédito, além da grande 

capacidade de geração de caixa a partir de outros ramos de atividades; 

(5) Maior estabilidade de preços. A entrada de grupos com maior capacidade 

financeira possibilita a comercialização da produção de maneira planejada, 

sem a necessidade de gerar capital de giro logo no início da safra; 

(6) Acesso a mercados. Como tratado na seção anterior, a entrada de grupos 

americanos e europeus na produção de etanol no Brasil poderá flexibilizar ou 

reduzir as barreiras impostas ao etanol brasileiro; 

(7) Aumento da capacidade de investimento em pesquisas de novas variedades, 

novos produtos derivados da cana, além de inovações relativas ao uso dos 

produtos da cana; e 

(8) Ampliação do número de grandes grupos de usinas como ocorreu entre 2004-

05 e 2009-10, melhorando dessa forma a organização e a força política do 

setor. 

 

Observa-se que são várias as vantagens resultantes da consolidação do setor, 

restando apenas a concentração do setor como uma das principais consequências 

negativas possíveis desse processo, que na realidade ainda está distante de 

acontecer dada a grande dispersão do setor. 

 

É importante destacar que as consequências apresentadas nesta seção 

acontecerão à medida que o setor sucroenergético se consolide e os grupos 

estrangeiros que estão entrando no Brasil ampliem seus investimentos, mas para 

isso o Governo Brasileiro deverá atuar de maneira transparente na definição das 

normas que definirão a sua atuação no setor, como questão fundamental para o 

avanço dos grandes grupos na indústria canavieira. 

 

A última parte deste trabalho apresentará as justificativas para a ampliação dos 

investimentos, de grupos nacionais ou estrangeiros, na produção de cana, seja pelo 

aumento da capacidade de produção dos grupos existentes, ou pela implantação de 

novas usinas. 
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Conclusão 

 

Este trabalho teve como objetivo descrever a reestruturação pela qual a indústria 

canavieira do Brasil passou no período entre 1999 e 2011, período que completa a 

desregulamentação do setor, iniciada em 1990. Também foram analisadas as 

razões desse movimento e as suas possíveis consequências para o dinamismo do 

setor. 

 

Nesse sentido, este estudo tratou da evolução da indústria canavieira desde a 

criação do Proálcool (1975) até o ciclo de operações de Fusões & Aquisições 

ocorridas entre 2007 e 2011, além do detalhamento da estrutura de produção dos 

principais grupos econômicos que atuam no setor. 

 

Assim, foi possível concluir que a estratégia do Governo Brasileiro de incentivar a 

implantação de um programa nacional de substituição da gasolina pelo etanol, em 

1975, foi fundamental para colocar o país em posição de destaque no atual cenário 

global onde os biocombustíveis são tratados como uma importante solução para 

duas questões que preocupam a humanidade: (1) a redução das emissões de gases 

do efeito estufa e (2) a segurança energética. 

 

Da mesma maneira em que a participação ativa do Governo Federal no setor foi 

relevante, a opção pela desregulamentação, ocorrida na década de 1990, 

possibilitou à indústria canavieira iniciar um período de grande expansão e 

importantes transformações, resultando na sua reestruturação que foi influenciada 

por algumas razões apresentadas neste trabalho como, por exemplo:  

 

(1) A ampla experiência acumulada desde o Proálcool, que possibilitou ao Brasil 

o domínio da tecnologia de produção da cana-de-açúcar e de seus derivados; 

(2) As vantagens comparativas resultantes da localização do país e da grande 

disponibilidade de áreas produtivas; 

(3) As vantagens competitivas do etanol produzido a partir da cana-de-açúcar, 

quando comparado àqueles obtidos de outras matérias-primas; 

(4) O lançamento da tecnologia dos motores flex fuel em 2003, que possibilitou a 

consolidação do etanol no mercado brasileiro de combustíveis; 
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(5) A crescente demanda internacional por biocombustíveis, principalmente nos 

Estados Unidos e nos países da Europa; 

(6) A ampliação do consumo mundial de açúcar, resultado do crescimento 

econômico dos países em desenvolvimento; 

(7) A possibilidade de aumento da competitividade do setor canavieiro dada pelas 

novas tecnologias e produtos que utilizam a cana-de-açúcar como matéria-

prima, como: a cogeração de energia, o etanol lignocelulósico, o diesel 

produzido pela fermentação da sacarose, os bioplásticos, entre outros; 

(8) A crise financeira mundial ocorrida em 2008 que acelerou o movimento de 

consolidação do setor, mas também interrompeu o crescimento do ritmo de 

investimentos na ampliação da produção de cana-de-açúcar no Brasil.  

 

Os dados apresentados neste trabalho indicam que o movimento de reestruturação 

do setor teve como destaque a consolidação dos maiores grupos de usinas da 

Região Centro Sul, que, entre as safras 2004-05 e 2009-10, aumentaram a sua 

participação relativa na moagem de cana e na produção de açúcar e etanol. Além 

disso, ampliaram suas estruturas produtivas por meio da aquisição de usinas 

concorrentes e da construção de greenfields, que tiveram a Região Centro-Oeste 

como uma importante opção de expansão.  

 

Outra importante conclusão foi o rápido aumento da participação do capital 

estrangeiro no setor, que passou de 4,7%, na safra 2004-05, para 24% na safra 

2009-10, juntamente com a entrada de grupos oriundos de outros setores industriais 

(petróleo, petroquímico, trading e tecnologia). 

 

Esse movimento terá consequências positivas para o Brasil, uma vez que poderá 

resultar no avanço da profissionalização do setor sucroenergético, juntamente com o 

aumento da adoção da governança corporativa, proporcionando maior transparência 

entre os agentes econômicos e atraindo novos investidores. 

 

Concluiu-se também que a crise financeira mundial de 2008 foi um marco na 

indústria canavieira do Brasil, pois interrompeu o forte ritmo de ampliação da 

produção de cana-de-açúcar, iniciado em 1999, e intensificou o movimento de 

consolidação dado por importantes operações de Fusões & Aquisições realizadas 
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entre 2008 e 2011 quando foram negociadas grandes capacidades de moagem de 

cana. 

 

Dessa forma, o setor está diante do importante desafio de retomar o crescimento da 

produção para atender à crescente demanda doméstica e internacional por produtos 

derivados da cana-de-açúcar. Para isso, será preciso investir volume significativo de 

capital na renovação e ampliação dos canaviais e também na construção de novas 

usinas.  

 

Caso o Governo Brasileiro não apresente de maneira transparente todas as regras e 

condições para que os investidores possam aportar recursos de longo prazo na 

expansão do setor sucroenergético, a reestruturação descrita neste trabalho não 

resultará necessariamente em um novo ciclo de investimentos. 

 

Por fim, destaca-se que os grupos estrangeiros que têm aumentado suas 

participações no setor e os grupos nacionais já consolidados terão papel 

fundamental na realização desses investimentos, o que resultará na continuidade do 

movimento de reestruturação da indústria canavieira descrito neste trabalho. 
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