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RESUMO 

 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a dinâmica tecnológica da agroindústria canavieira no 

Centro-Oeste do Brasil, por meio do instrumental das capacidades tecnológicas, sob quatro 

âmbitos: investimento (execução inicial e de novos projetos); operação/produção (engenharias 

de processo e produto e gestão industrial); inovação (capacidade de buscar inovações de 

produto e processo e de desenvolver pesquisa e desenvolvimento – P&D); e âmbito das 

relações com a economia (inserção no ambiente organizacional e institucional). No intuito de 

cumprir este propósito, foram coletados dados primários junto a usinas e destilarias por 

intermédio da aplicação de questionários in loco (responderam 100% das unidades do Mato 

Grosso, 54,5% do Mato Grosso do Sul e 50% de Goiás). Como conclusão, observou-se que as 

agroindústrias canavieiras dos três estados (MT, MS e GO) dominam grande parte das 

capacidades tecnológicas na gradação básica (simple routine) e intermediária (adaptive 

duplicative). Entretanto, no tocante à gradação avançada (innovative risky), que é aquela que 

permite maior excelência competitiva, houve os menores percentuais de ocorrências em cada 

estado. Logo, torna-se premente que o setor direcione esforços para crescer no desenho do 

processo básico e fabricação dos equipamentos, na inovação própria de processo em 

departamento de P&D, o que facilitará a criação de novas tecnologias, o seu patenteamento e 

a consequente venda de pacotes tecnológicos. De modo geral, constatou-se que Goiás 

apresentou a maior concentração técnica, sobressaindo-se em relação ao Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul em vários perfis da matriz de capacidades tecnológicas.  

 

 

Palavras-chave: Agroindústria canavieira, matriz de capacidades tecnológicas, Centro-Oeste.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research study was to analyze the technological dynamics of sugarcane 

agroindustry in the Midwest Region of Brazil, through the instruments of technological 

capabilities under four areas: investment (initial and running new projects); operation / 

production (process and product engineering and industrial management), innovation (ability 

to seek innovations in product and the process of increasing research and development - R & 

D), and the context of relations with the economy (insertion in the organizational and 

institutional environment). In order to fulfill this purpose, primary data were collected from 

plants and distilleries through the application of questionnaires in loco (answered 100% of the 

units of Mato Grosso State, 54.5% of Mato Grosso do Sul State and 50% Goias State). In 

conclusion, it was observed that the sugarcane agroindustries of the three states (MT, MS and 

GO) dominate much of technological capabilities in the basic gradation (simple routine) and 

intermediate gradation (adaptive duplicative). However, regarding the advanced gradation 

(innovative risky), which is the one that allows higher competitive excellence, there were the 

lowest percentages of occurrences in each state. Therefore, it becomes urgent that the industry 

directs efforts to grow in the design of the basic process and to manufacture equipment, in its 

own process innovation in R & D, which will facilitate the creation of new technologies, the 

patenting and subsequent sale of technological packages. Overall, it was found that Goias 

presented the highest technical concentration, standing out in relation to Mato Grosso and 

Mato Grosso do Sul in several profiles of technological capabilities matrix. 

 

Key-words: Sugarcane agroindustry, technological capabilities matrix, Midwest. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a economia mundial caracteriza-se por uma acirrada competição entre os 

países. Nesse contexto, as empresas têm buscado aperfeiçoar e desenvolver suas capacidades 

de gestão e inovação com o propósito de se manterem competitivas e/ou alcançar novos 

mercados. No âmbito dessas transformações, a questão tecnológica tornou-se um elemento 

importante. Para Dosi e Freeman (1992), o termo tecnologia – que compreende o conjunto de 

partes do conhecimento, que podem ser práticos e/ou teóricos – pode ser considerado como 

um dos grandes responsáveis pelos avanços observados no desempenho econômico das 

nações e, mais especificamente, das empresas. 

Um dos setores que tem recebido forte influência da tecnologia nas últimas décadas é 

o agronegócio brasileiro [“que, no conjunto, produz um quarto do Produto Interno Bruto 

(PIB) nacional e aproximadamente um quinto do emprego total” (BUAINAIN et al., 2013)], 

que convive em um ambiente concorrencial cada vez mais intenso, o que exige um novo 

modelo de produção focado na otimização da produtividade. Um dos seus destacados setores, 

a agroindústria canavieira, não foge a esta regra e vem mostrando desempenho econômico 

derivado de estratégias competitivas como, por exemplo, a intensificação da colheita 

mecânica de cana-de-açúcar, o uso de variedades mais producentes, o aproveitamento 

intensivo dos subprodutos, a construção de modais alternativos de transporte, etc. 

(TORQUATO et al., 2009; SIQUEIRA, 2013; SHIKIDA, 2013). 

Com efeito, a agroindústria canavieira vem apresentando uma importância cada vez 

maior para a economia brasileira, considerando sua representatividade econômica e a 

emergente necessidade de novas e renováveis fontes de energia. Conforme Neves et al. 

(2010), a agroindústria canavieira no Brasil movimenta uma riqueza equivalente a quase 2% 

do PIB, gerando 1,28 milhões de postos de trabalhos formais, com massa salarial estimada em 

US$ 738 milhões. Ademais, a cana-de-açúcar já representa, mediante produção de etanol e 

cogeração de energia, cerca de 15,7% de toda a oferta de energia do país (UNIÃO DA 

INDÚSTRIA DA CANA-DE-AÇÚCAR – UNICA, 2014a). 

O Brasil configura-se como o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, tendo 

produzido na safra 2012/2013 588,5 milhões de toneladas de cana, 38,2 milhões de toneladas 

de açúcar (maior produtor mundial) e 23,2 milhões de m
3
 de etanol (segundo maior produtor 

mundial). O Estado de São Paulo é o maior produtor nacional de cana-de-açúcar, com 56,06% 

da produção, seguido de Goiás (8,96%), Minas Gerais (8,80%), Paraná (6,75%) e Mato 

Grosso do Sul (6,34%). Na safra 2012/2013, a região Centro-Oeste foi responsável por 
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18,07% da produção brasileira, ocupando a 2ª posição no ranking entre as regiões (UNICA, 

2014b). 

Os dados levantados pela UNICA (2014c), bem como o mapeamento com imagens de 

satélite da região Centro-Sul feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

indicam uma expansão em torno de 6,5% na área de cana-de-açúcar disponível para colheita 

na safra 2013/2014. Este incremento de área para moagem deve ocorrer principalmente em 

Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, resultando daí o interesse por estudar os estados 

do Centro-Oeste, que contém duas das principais áreas de fronteira agrícola canavieira. 

A região Centro-Oeste do Brasil compreende os estados de Mato Grosso do Sul (MS), 

Mato Grosso (MT) e Goiás (GO), mais o Distrito Federal (DF), onde se situa Brasília que é a 

capital do país. O clima dessa região é tropical semiúmido e o cerrado é a vegetação 

predominante. Segundo dados do último Censo (2010), a região tem uma área de 1.604.850 

km², ocupando aproximadamente 18,8% do Brasil, possuindo a segunda maior extensão 

territorial entre as regiões brasileiras. A sua economia foi baseada inicialmente na exploração 

de garimpos de ouro e substituída, posteriormente, pela pecuária e agricultura. As principais 

indústrias são do setor alimentício e de produtos como adubos, fertilizantes e rações, além de 

frigoríficos e abatedouros (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

– IBGE, 2014a). 

A produção de grãos brasileira nas últimas décadas tem-se deslocado para áreas cada 

vez mais distantes dos grandes centros urbanos do Sul e Sudeste do país. A viabilidade 

técnica da produção comercial nos cerrados e a abertura de novas estradas vêm modificando 

expressivamente a paisagem da região Centro-Oeste (VIAN; MORAES, 2005). Fator 

semelhante vem ocorrendo com a cana-de-açúcar. Neste contexto, o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

(CGEE) (2008), bem como Fernandes et al. (2011) ressaltaram que em função da relativa 

saturação de regiões tradicionalmente produtoras, elevação dos custos da terra e pelo fato de 

áreas contíguas às tradicionais regiões produtoras de cana-de-açúcar apresentarem condições 

edafoclimáticas propícias para o desenvolvimento de sistemas produtivos (similares aos 

existentes em outros estados da União), a cultura canavieira tem-se deslocado também em 

direção ao Centro-Oeste. 

Para Vian e Moraes (2005), a fronteira agrícola da cana-de-açúcar está se movendo 

principalmente em direção ao Centro-Oeste porque nessa região encontram-se áreas planas 

(muitas delas terras férteis ainda não utilizadas ou usadas pela pecuária extensiva) e clima 

apropriado, onde a cultura da cana apresenta perspectiva de alta produtividade.  
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Entretanto, observa-se que existem inúmeros fatores que reduzem o grau de 

competitividade das empresas instaladas no Brasil, a saber: baixo investimento em Ciência e 

Tecnologia (C&T) e consequente falta de inversão em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

além de problemas relacionados à infraestrutura (transporte, portos, telecomunicações), dentre 

outros. 

Diante do atual cenário da produção nacional de cana-de-açúcar, evidenciando novas 

fronteiras com potencial, tem-se como temática deste estudo investigar sobre quais bases se 

assentam a competitividade da agroindústria canavieira do Centro-Oeste. 

Deste modo, torna-se fundamental a análise da dinâmica tecnológica da agroindústria 

canavieira no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, justificando-se assim a importância 

desta pesquisa, com o intuito de cooperar na caracterização dos limites e potencialidades desta 

importante atividade produtiva.  

Isto posto, espera-se que a apresentação da matriz de capacidades tecnológicas da 

agroindústria canavieira centro-oestina possa demonstrar o quadro atual da dinâmica dos 

investimentos, operação/produção, inovação e relações com a economia desse setor do 

agronegócio no Brasil. Destarte, aspira-se contribuir para o rumo de novas políticas públicas 

(na medida em que investimentos podem ser direcionados para gradações, âmbitos ou perfis 

das capacidades tecnológicas analisadas que porventura apresentem limitações) e para a 

execução de estratégias nas próprias empresas do setor. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem por objetivo geral analisar a dinâmica tecnológica da agroindústria 

canavieira no Centro-Oeste do Brasil, por meio do instrumental das capacidades tecnológicas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Como objetivos específicos procurar-se-ão: 

• Identificar e analisar os quatro âmbitos norteadores das capacidades tecnológicas nas 

agroindústrias canavieiras no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, a saber:  

a) no investimento (execução inicial e de novos projetos);  

b) na operação/produção (engenharias de processo e produto e gestão 

industrial);  
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c) na inovação (capacidade de buscar inovações de produto e processo e de 

desenvolver pesquisa e desenvolvimento – P&D); e,  

d) no âmbito das relações com a economia (inserção no ambiente 

organizacional e institucional). 

• Dimensionar qual é a gradação tecnológica predominante e a menos expressiva nos 

três estados produtores de cana-de-açúcar na região Centro-Oeste do Brasil (MS, MT e 

GO) e qual a sua implicação; 

• Apontar as possíveis diferenças e similaridades na matriz de capacidades 

tecnológicas das agroindústrias canavieiras instaladas na região centro-oestina. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

O presente trabalho encontra-se organizado em seis capítulos, cuja estrutura está 

sumarizada conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas da estrutura do trabalho 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No primeiro capítulo é apresentada uma breve introdução acerca do tema, o problema 

em questão e sua justificativa, assim como o objetivo geral e objetivos específicos.  

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

 

Aborda o 

referencial teórico 
utilizado para 

fundamentar este 

trabalho. 

MATERIAL E 

MÉTODOS 

Trata dos 
procedimentos 

metodológicos 

utilizados neste 

estudo. 

INTRODUÇÃO 

 

Apresenta-se uma 
introdução ao tema, o 

problema em questão, 

a justificativa, o 
objetivo geral e os 

objetivos específicos. 

 

AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA 

Faz-se uma breve 

caracterização da 

agroindústria 
canavieira no Brasil,                                   

com destaque para o 

Centro-Oeste. 

 

RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 

Apresentam-se os 
resultados obtidos e 

faz-se uma análise 

dos dados coletados 

nesta pesquisa. 

CONSIDERA-

ÇÕES FINAIS 

 

São sumarizadas as 

principais 

conclusões do 

trabalho. 
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O segundo capítulo apresenta uma breve caracterização da agroindústria canavieira no 

Brasil e Centro-Oeste, com o escopo de contextualizar o objeto de pesquisa.  

O terceiro capítulo expõe o referencial teórico que fundamenta este trabalho, dando 

ênfase na matriz de capacidades tecnológicas.  

O material e métodos desta pesquisa compreende o quarto capítulo, descrevendo o 

delineamento da pesquisa, a população e amostra, bem como a fonte da coleta de dados e a 

técnica de pesquisa utilizada.  

Os resultados e discussão compreendem o quinto capítulo, apresentando os resultados 

obtidos a partir da análise dos dados coletados. 

Por fim, as considerações finais são expostas no sexto capítulo. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA  

 

O objetivo deste capítulo é destacar a importância econômica dessa atividade para o 

Brasil, apresentar uma breve caracterização do setor agroindustrial canavieiro nacional e 

identificar as principais regiões produtoras. Além disso, nesta parte evidenciar-se-á a 

agroindústria canavieira no Centro-Oeste, sua evolução e características principais. Assim, 

faz-se necessário definir o conceito de “agroindústria canavieira”. Segundo Shikida (1997, p. 

65) “o subconjunto composto pelo segmento agrícola e o segmento industrial processador da 

cana-de-açúcar é conhecido na literatura como agroindústria canavieira”. 

 

2.1 A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO BRASIL  

 

A história da agroindústria canavieira nacional não pode ser dissociada da história da 

formação econômica do Brasil, pois: 

 

[...] foi com o objetivo de efetivar a colonização e defesa das terras brasileiras, então 

ameaçadas por corsários franceses, ingleses e espanhóis, que Portugal incentivou o 

desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar no Brasil-Colônia nos primórdios do 

século XVI. Cabe destacar que nessa época o açúcar era um produto de importante 

inserção no mercado mundial, apreciado sobretudo na Europa. Implícito neste 

objetivo de ocupação e defesa das terras brasileiras - via desenvolvimento da cultura 

canavieira - figurava a mentalidade mercantilista dessa Colônia vir a produzir 

divisas para a Coroa portuguesa (SHIKIDA, 1997, p. 46). 

 

A agroindústria canavieira atravessou inúmeras fases de expansão da produção, com 

uma contínua elevação da capacidade produtiva e o aumento das áreas ocupadas pelo plantio 

da cana. No período colonial e em grande parte do século XX, o setor cresceu extensivamente 

e ainda hoje se configura como uma atividade de grande importância no cenário econômico 

nacional. Todavia sucederam-se várias crises de superprodução nas quais foi necessária a 

intervenção do Estado, tornando possível a continuidade do crescimento da produção 

(SZMRECSÁNYI, 1979; VIAN, 2003).  

O Quadro 1 apresenta sucintamente as fases pelas quais passou a agroindústria 

canavieira no Brasil desde o final do século XIX, explicitando os eventos deflagradores das 

crises e os instrumentos de intervenção utilizados pelo Estado para atenuá-las. Percebe-se, 

pela análise deste Quadro, que as políticas de intervenção no setor foram criadas e 

implementadas, quase sempre, em momentos de crise econômica. 
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Quadro 1 – Fases da agroindústria canavieira no Brasil 
Período Eventos deflagradores Políticas adotadas Resultados 

Final do século XIX 

Crises de superprodução. 

Perda de participação 

relativa no mercado externo 

para produtores mais 

modernos. Emergência do 

protecionismo europeu 

(Antilhas, Europa) 

Desvalorização cambial, 

subsídios para implantação 

de “engenhos centrais”, 

surgimento de “usinas” 

“Engenhos centrais” falham. 

Apenas as usinas atingem o 

objetivo de aumentar a 

eficiência da produção 

1905/07 

Conflitos entre usinas e 

refinadores/comerciantes 

sobre o preço interno do 

açúcar 

Coligação do açúcar de 

Pernambuco e coligação do 

açúcar do Brasil 

Estabilização dos preços por 

dois anos-safra. 

Comportamento oportunista 

de usineiros de campos 

inviabilizou a manutenção 

do acordo 

1929/33 

Crise mundial/superpro-

dução de açúcar. Litígios 

internos (usina x fornecedor, 

disputa de mercado entre 

Pernambuco e São Paulo) 

Pesquisas e incentivo ao 

álcool. Criação do Instituto 

do Açúcar e do Álcool-IAA 

(cotas de produção, controle 

de preços, etc.) 

Controle da produção 

nacional e estabilização dos 

preços 

1939/45 

Guerra mundial e problemas 

com abastecimento de 

gasolina e açúcar no Brasil 

Incentivo ao “álcool-motor” Aumento da produção 

paulista 

1959/62 

Revolução Cubana. 

Problemas sociais no 

Nordeste e erradicação dos 

cafezais em São Paulo 

Tentativa de modernização 

da produção nordestina 

Exportação de açúcar para 

os Estados Unidos. 

Crescimento da produção 

paulista 

1968/71 

Alta dos preços 

internacionais, otimismo 

sobre o mercado mundial de 

açúcar 

Ambicioso programa de 

modernização agroindustrial 

financiado pelo IAA 

Expansão da produção 

paulista 

1974/75 

Queda dos preços mundiais 

do açúcar. Primeiro choque 

do petróleo 

Lançamento do Programa 

Nacional do Álcool 

(PROÁLCOOL) 

Crescimento da produção de 

álcool anidro 

1979/83 

Segundo choque do 

petróleo. Estimativas quanto 

ao esgotamento das reservas 

de óleo 

Reforço do PROÁLCOOL Crescimento da produção de 

álcool hidratado 

1985/89 

Reversão dos preços do 

petróleo, crise nas finanças 

públicas e falta de álcool 

Investimentos na produção 

nacional de petróleo 

Quebra da confiança no 

álcool combustível 

Pós-1990 

Extinção do IAA (Brasil: 

maior produtor mundial x 

protecionismo/subsídios, 

fontes e alternativas 

energéticas). Superprodução 

de álcool. Reestruturação 

produtiva: questão social e 

ambiental 

Medidas paliativas: pacto 

pelo emprego, Brasil álcool, 

bolsa brasileira de álcool. 

Autogestão setorial: 

CONSECANA, grupos de 

comercialização e redução 

do número de entidades de 

representação patronal 

Preços e mercados instáveis. 

Redução no uso de mão de 

obra e intensificação da 

mecanização da agricultura. 

Fusões, entrada de empresas 

estrangeiras e emergência de 

novas estratégias 

Fonte: Vian (2003, p. 60-61) 
 

Contudo, no período de 1990 até meados de 2009, observou-se um cenário de 

reestruturação da agroindústria canavieira frente à desregulamentação setorial, ou seja, os 

produtores tiveram que se adaptar ao livre mercado sem os incentivos, subsídios e 

coordenação do Estado (VIAN, 2003). De acordo com Alves (2002), a partir de 1994 as 

exportações do açúcar foram liberadas; em 1997, o preço do álcool anidro deixou de ser 

controlado; o governo liberou o preço da cana-de-açúcar em 1998; em 1999 o preço do álcool 

hidratado também deixou de ser tabelado. Ademais, segundo Santos et al. (2010), em 2003 
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surgiram os automóveis biocombustíveis ou flex fuel (movidos a etanol e/ou gasolina) e com 

isso o plantio da cana-de-açúcar para a produção de etanol avançou muito além das áreas 

tradicionais, como o interior paulista, algumas áreas do Nordeste, alcançando até os cerrados. 

Complementarmente, é importante que se diga (SHIKIDA, 2013), que este expressivo 

crescimento da produção canavieira também teve como motivadores o aumento das 

exportações brasileiras de açúcar e a ampliação do mercado interno desta commodity. 

A produção de etanol no Brasil, a partir de 2004, tem sido estimulada primordialmente 

em função da parcela destinada, por decreto governamental, na mistura com a gasolina, e em 

razão do aumento nas vendas dos carros flex fuel no mercado nacional. Segundo dados da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA), 

disponibilizados pela UNICA (2014d), o país licenciou 3.162.874 automóveis novos flex fuel 

em 2012, com uma variação de 863,18% em relação à 2004.  

Não obstante este cenário estimulador, muitas unidades produtoras de açúcar e etanol, 

acostumadas com o intervencionismo do Estado na agroindústria canavieira até o início da 

década de 1990, sucumbiram. Deste modo, predomina atualmente na agroindústria canavieira 

“[...] a lógica de acumulação intensiva, seja com progresso técnico, redução do emprego, e/ou 

aumento da produção diferenciada (açúcar líquido, invertido, orgânico, etc.), isto é, está em 

vigor o paradigma tecnológico” (SHIKIDA et al., 2005, p. 3). 

Atualmente no Brasil funcionam 387 unidades produtoras de açúcar e etanol 

cadastradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2014a), sendo: 

245 unidades mistas, 14 produtoras de açúcar, 96 produtoras de etanol e 32 que ainda não 

possuem lançamento previsto.  

Pode-se observar na Tabela 1 que houve uma alteração no número de usinas e 

destilarias cadastradas no Brasil entre 2009 e 2013 resultando numa diferença de 33 unidades 

processadoras. Nesse período, somente os estados da Bahia, Minas Gerais, Acre, Goiás e 

Mato Grosso do Sul apresentaram aumento no número de usinas. No entanto, o maior número 

delas ainda está localizado em São Paulo (42%), apesar da redução de 40 unidades 

cadastradas. A região Sudeste, em 2009, concentrava 250 usinas, o equivale a 60% do total no 

Brasil, enquanto que em 2013 esse número diminuiu para 210 unidades, passando a 

representar 54% do total. Contudo, nesse mesmo período, a participação da região Centro-

Oeste aumentou de 13% para 17% e a do Nordeste de 18% para 19%. Em 2009, na região Sul 

haviam 34 usinas instaladas, porém em 2013 existiam somente 30 usinas. A região Norte não 

teve sua participação alterada neste período.  
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Tabela 1 – Usinas e destilarias cadastradas no Brasil, por Região/Estado – 2009 e 2013 

Região / Estado Número de Usinas / Destilarias 

2009 2013 

NORTE 5 5 

Acre 0 1 
Amazonas 1 1 

Pará 1 1 
Rondônia 1 1 

Tocantins 2 1 

NORDESTE 77 75 
Alagoas 24 24 

Bahia 3 6 
Ceará 2 2 

Maranhão 4 4 

Paraíba 9 9 
Pernambuco 24 20 

Piauí 1 1 
Rio Grande do Norte 4 4 

Sergipe 6 5 

CENTRO-OESTE 54 67 
Goiás 29 36 

Mato Grosso do Sul 14 22 
Mato Grosso 11 9 

SUDESTE 250 210 
Espírito Santo 6 4 

Minas Gerais 37 39 

Rio de Janeiro 7 3 
São Paulo 200 164 

SUL 34 30 
Paraná 33 29 

Rio Grande do Sul 1 1 

BRASIL 420 387 

Fonte: MAPA (2014a) 

 

No Brasil, de maneira geral, a partir da cana-de-açúcar se obtêm dois produtos de 

grande destaque comercial: o açúcar e o etanol. O açúcar é um produto de sucesso em termos 

de desempenho comercial no agribusiness brasileiro, sendo que as exportações de açúcar, no 

total das exportações agropecuárias, representam 16,69% – dados para ano 2012 (MAPA, 

2014b). Atualmente 121 países produzem o açúcar no mundo, e a produção brasileira ocupa o 

primeiro lugar no ranking mundial deste produto desde 1997/1998 (SILVEIRA; 

BURNQUIST, 2004; UNICA, 2014b).  

O Gráfico 1 retrata os principais países produtores de açúcar no mundo (para o período 

de 2011/2012). A primeira colocação é ocupada pelo Brasil que responde sozinho por 21,8% 

do total mundial de açúcar, seguido pela Índia, União Europeia, China, Tailândia, Estados 

Unidos, México, entre outros (UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE – 

USDA, 2013). 
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Gráfico 1 – Produção mundial de açúcar de cana – safra 2011/2012 

 
Fonte: USDA (2013) 

 

No tocante ao comércio internacional de açúcar, atualmente o Brasil, além de maior 

produtor mundial, também detém o posto de primeiro colocado nas exportações mundiais, 

sendo responsável por quase a metade (43,5%) deste produto negociado no mundo (USDA, 

2013). 

De igual maneira, para o etanol, constata-se que este é o biocombustível mais utilizado 

no mundo, sendo que Estados Unidos (etanol proveniente do milho, com produção de 50,34 

milhões de m³) e Brasil (etanol proveniente da cana-de-açúcar, com produção de 23,2 milhões 

de m
3
 de etanol) lideram a produção de biocombustíveis, com aproximadamente 90% de 

participação no mercado global (SIQUEIRA, 2013; UNITED STATE DEPARTMENT OF 

ENERGY – USDE, 2013). As exportações do etanol brasileiro estão concentradas 

principalmente em três mercados: União Europeia, Estados Unidos e Japão. A participação 

brasileira no volume total comercializado de etanol corresponde a 53% da quantidade total 

vendida (MAPA, 2014c). 

Embora o açúcar e o etanol sejam produtos de maior expressão na agroindústria 

canavieira, a cogeração de energia elétrica (a partir da queima do bagaço) também vem 

ganhando espaço neste setor. A geração de energia elétrica pelas usinas em funcionamento no 

Brasil é suficiente para suprir a demanda da produção de etanol e açúcar durante o período da 

safra. A capacidade instalada dos resíduos da cana atualmente equivale a 8.974 Megawatts 

(MW), ou seja, 6,77% da produção nacional, sendo assim, o aproveitamento desse subproduto 

apresenta ainda um grande potencial futuro (UNICA, 2014e). 
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Observando a evolução da produção brasileira de cana-de-açúcar, cumpre realçar que 

ao se comparar dados da safra de 1980/1981 com a de 2012/2013 percebe-se que a quantidade 

cresceu 376%, passando de 123.680 milhões de toneladas naquela época para 588.478 

milhões de toneladas. As regiões mais expressivas deste cultivo são: Sudeste, Centro-Oeste e 

Nordeste. Em relação ao açúcar, o país produziu na safra 2012/2013 um total de 38,2 milhões 

de toneladas, sendo o Estado de São Paulo o maior produtor nacional (responsável por 

60,89%), seguido de Minas Gerais e Paraná (com 8,94% e 8,07%, respectivamente). No 

tocante ao etanol (anidro e hidratado), a produção brasileira foi de 23,2 milhões de m
3
 na 

última safra (2012/2013). São Paulo é o maior produtor com 50,93% do total, Goiás ocupa a 

segunda posição com 13,48% e Minas Gerais encontra-se no terceiro lugar deste ranking com 

8,59% (UNICA, 2014a). 

Considerando a safra 2011/2012 como referência, observa-se que de acordo com o 

Gráfico 2 São Paulo ocupava o primeiro lugar da produção nacional de cana-de-açúcar, 

seguido de longe por Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, 

Pernambuco e Mato Grosso. Também se constata que a produção brasileira de cana-de-açúcar 

foi ascendente até a safra 2010/2011. Na safra seguinte, o volume produzido permaneceu 

abaixo do total produzido no período anterior, em função de problemas climáticos como 

geadas e secas. Cabe ressaltar que o cultivar cana-de-açúcar, por ser um produto tipicamente 

agrícola (gramínea de haste fibrosa espessa, tecnicamente conhecida como Saccharum 

officinarum), está sujeito a variações climáticas, problemas sanitários e à sazonalidade, que 

influenciam diretamente na oferta final. 

 

Gráfico 2 – Produção de cana-de-açúcar nos principais estados produtores do Brasil, para as 

safras 2005/2006 a 2011/2012 

 
Fonte: UNICA (2014b) 
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A cadeia produtiva da cana-de-açúcar tem se configurado atualmente como uma das 

mais importantes do agronegócio nacional. Entretanto, o crescimento da área plantada deste 

produto está condicionado aos mercados do açúcar e do etanol, e agora também com a 

cogeração de energia elétrica a partir da queima do bagaço. A produção de cana-de-açúcar se 

concentra nas regiões Centro/Sul e Norte/Nordeste do Brasil, sendo a primeira mais 

competitiva e dinâmica que a segunda. Na região Norte/Nordeste a produção é caracterizada, 

em geral, pela baixa produtividade e altos custos (devido fatores como topografia e clima 

desfavorável), e o contrário acontece na região Centro/Sul, que é apontada como uma das 

áreas com menores custos de crescimento da área de cana-de-açúcar no mundo, com notável 

capacidade de expansão (COSTA; BURNQUIST, 2003; SATOLO, 2008). Contudo, apesar de 

existir diferenças técnicas entre as unidades das regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul, dentro 

dessas regiões também existem diferenças de produtividade e escala de produção, denotando 

uma heterogeneidade produtiva (especialmente na produção da cana), com distintos níveis de 

aproveitamento de subprodutos e competitividade (BNDES e CGEE, 2008). 

Em termos de agregação de conhecimento à cadeia produtiva da cana, verifica-se 

atualmente a existência de instituições públicas (federais e estaduais) e privadas voltadas para 

aspectos como melhoramento genético, práticas agrícolas, controle biológico de pragas, 

mecanização agrícola, reciclagem de efluentes, etc., tais como: Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC); Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT); Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL); Centro de Tecnologia Canavieira (CTC); Rede Interuniversitária para o 

Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) – que envolve pesquisadores das 

universidades federais de São Carlos, Paraná, Viçosa, Rural do Rio de Janeiro e de 

Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Goiás, Mato Grosso e Piauí; Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa); e algumas universidades estaduais (BNDES e CGEE, 2008). Antes 

de 1990, a agregação de conhecimento à cadeia produtiva da cana era feita fundamentalmente 

pelo setor público, com destaque para o extinto Programa Nacional de Melhoramento da 

Cana-de-Açúcar – PLANALSUCAR, responsável pela área de pesquisas do IAA (RAMOS, 

1999). 

A agroindústria canavieira recentemente tem passado por grandes transformações com 

impactos, principalmente, no ambiente competitivo. A partir dessa observação, o Quadro 2 

sumariza as principais ameaças, tendências e oportunidades do setor, a partir de compilações 

feitas na literatura. Nota-se uma série de elementos, positivos e negativos, norteadores da 

evolução da agroindústria canavieira nos próximos anos. Entretanto, pode-se dizer que a 

melhoria da competitividade do setor é tônica presente em praticamente quase todas as fontes 
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citadas, sobretudo após o começo dos anos 1990, em que o papel do Estado na economia 

canavieira foi revisado, desencadeando um processo de desregulamentação do setor com 

prevalência da livre competição entre os produtores. 

 

Quadro 2 – Ameaças, tendências e oportunidades do setor canavieiro 
AMEAÇAS TENDÊNCIAS OPORTUNIDADES AUTOR 

 grandes variações climáticas 

que prejudiquem a 

produtividade 

 projeções mostram que as 

exportações de etanol podem 

chegar a 41,6 bilhões de litros 

no ano de 2018 

 presume-se um crescimento da 

frota flex fuel no Brasil 
Mapa (2007) 

 surgimento de novos 

concorrentes internacionais; 

ex.: África do Sul, etc. 

 pouco investimento em 

pesquisas 

 aparecimento de novas 

pragas ou doenças que 

afetem a produtividade 

 programas buscando o 

crescimento vertical da 

produção de cana (mais 

produção na mesma área) 

devem ser estimulados 

 adição de etanol na gasolina em 

outros países 

 modificação genética, o uso de 

satélites e agricultura de precisão, 

a pesquisa de novas variedades de 

cana 

 mecanismos de incentivo a 

estoques reguladores de etanol 

evitando, assim, flutuações de 

preços e escassez do produto 

Neves et al. 

(2010) 

 ineficiente infraestrutura do 

modal rodoviário no Centro-

Oeste para escoamento do 

açúcar e etanol 

 a expansão da produção de 

cana-de-açúcar no Brasil 

centralizará maior atenção no 

Centro-Oeste 

 aumento da concentração na 

moagem da cana-de-açúcar 

 

 

Montagnhani 

et al. (2011) 

 aumento de barreiras 

tarifárias e não-tarifárias às 

exportações brasileiras de 

açúcar e etanol 

 crescimento da área plantada 

de cana-de-açúcar 

 fusões e aquisições entre 

usinas e destilarias, com a 

participação de grupos 

nacionais e estrangeiros 

 aumentar a produtividade por 

meio da adoção de novas 

tecnologias 

  o mercado internacional para o 

etanol apresenta grande potencial 

de crescimento face a 

preocupação dos países com o 

efeito estufa e da escalada dos 

preços do petróleo 

Siqueira 

(2013) 

 lançamento no mercado de 

produtos substitutos ao 

açúcar ou etanol 

 elevação dos custos da terra  a dinâmica no mercado de 

trabalho formal na agroindústria 

canavieira no Brasil associa-se 

com a ascensão dessa atividade, 

principalmente, em novas 

fronteiras agrícolas como o 

Centro-Oeste 

Fernandes et 

al. (2011) 

 a produtividade média de 

cana no Brasil (72,2 

toneladas por hectares) é 

superior a média mundial 

(64,66 toneladas por 

hectares), entretanto, ainda é 

menor do que países como 

Egito, Guatemala e 

Colômbia 

 instalação de greenfields 

(novas usinas) no Centro-

Oeste devido a futura 

implantação de um alcoolduto 

ligando as cidades desta 

região com terminais do 

Sudeste, vindo a facilitar o 

escoamento da produção 

 ampliação da participação do 

capital estrangeiro nas usinas 

 crescimento das exportações para 

países como Japão, Índia, Reino 

Unidos, Canadá e México 

Centenaro 

(2012) 

 saturação de áreas 

tradicionalmente produtoras 

de cana-de-açúcar 

 declínio de regiões de 

tradição há séculos no setor 

canavieiro, como o 

Nordeste 

 perspectiva de aumento das 

exportações brasileiras de 

açúcar (segurança alimentar) 

 expansão do mercado interno 

consumidor de açúcar 

 crescimento da demanda por 

etanol devido ao aumento da 

preocupação das pessoas com 

relação ao meio ambiente e ao 

uso de fontes de energia 

renováveis 

 a agroindústria canavieira 

brasileira é tecnicamente 

qualificada e tem os menores 

custos de produção do mundo, 

além de apresentar um bom 

potencial para aumentar a 

produção 

 grande disponibilidade no Centro-

Oeste de terras propícias e clima 

favorável para o aumento da 

produção de forma sustentável 

Shikida 

(2013) 

Fonte: Elaborado pela autora  
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Salienta-se que nos últimos anos a expansão da cultura de cana-de-açúcar no Brasil 

avança de forma mais expressiva nos estados da região Centro-Oeste. Alguns fatores 

corroboram para que esta ampliação ocorra, dentre eles: boas condições edafoclimáticas, 

distribuição de chuvas favoráveis o ano todo, terras baratas, topografia plana que facilita a 

mecanização da lavoura e incentivos fiscais (MONTAGNHANI et al., 2011). 

Pelo exposto, torna-se fundamental discorrer sobre a agroindústria canavieira no 

Centro-Oeste do Brasil, sua evolução e características. 

 

2.2 A AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA NO CENTRO-OESTE 

 

Os estados que compõem o Centro-Oeste são: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás; acresce a eles o Distrito Federal - Brasília. De acordo com o último Censo realizado 

em 2010 pelo IBGE, a população total do Centro-Oeste é de 14.058.094, representando 7,25% 

da população total do Brasil (sendo a menos populosa da Federação e possui a segunda menor 

densidade populacional, perdendo apenas para a região Norte - a densidade demográfica é de 

8,7 habitantes por km
2
). O crescimento demográfico é de 1,9% ao ano e grande parte da 

população reside em áreas urbanas (88,8%), restando apenas 11,2% que moram na zona rural. 

Ao todo, o Centro-Oeste possui 446 municípios. 

A região Centro-Oeste é a principal área de expansão da cana-de-açúcar no Brasil, 

visto que de 2000 a 2010 a área plantada cresceu mais de 219%, passando de 373.173 

hectares (ha) para 1.190.572 ha. Embora o Sudeste ainda represente a principal área de plantio 

de cana (66%), os estados do Centro-Oeste já representam 13%, similar a áreas tradicionais 

como o Nordeste (UNICA, 2014b).  

Neste contexto, faz-se necessário traçar um breve histórico acerca da expansão da 

cultura canavieira nesta região (Centro-Oeste), que é o objeto de estudo desta pesquisa. 

Nas décadas de 1960 e 1970, os incentivos por parte do governo federal para a 

ocupação da região Centro-Oeste refletiram em significativos fluxos migratórios e alterações 

na forma de ocupação dessas terras, por meio da implementação de técnicas modernas nas 

formas de manejo do cultivo de grãos e na criação de gado, levando à expansão da 

monocultura de alguns produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar (COSTA et al., 2010). 

O marco da expansão do setor canavieiro ocorreu a partir da década de 1970, com o 

processo de internacionalização de capitais e a crise do petróleo que favoreceu o plantio desta 

cultura para a produção de etanol como combustível (NORONHA; ORTIZ, 2006). 
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O Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) foi implementado pelo governo 

brasileiro em 1975, que tinha como objetivo intensificar a produção de álcool combustível 

(etanol) para substituir a gasolina devido à crise mundial do petróleo. Nesse período o Estado 

disponibilizou grandes incentivos ao setor canavieiro, tais como: linhas de crédito para 

compra de terras, montagem de destilarias e modernização da produção (VIAN, 2003). 

A partir de 1980, no Centro-Oeste, ancorado nas políticas de expansão das 

agroindústrias pelas fronteiras agrícolas do país, instalaram-se inúmeras empresas dos mais 

diversos ramos, entre eles, as agroindústrias canavieiras vindas, algumas delas, de capital do 

Nordeste e de São Paulo. Como destaca Andrade (1994, p. 135) “os estados do Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul tornaram-se importantes produtores de cana-de-açúcar e álcool nos 

últimos 15 anos, em consequência da política do Proálcool”.  

O período de 1986-1990 ficou conhecido como a fase da desaceleração do 

PROÁLCOOL e crise deste Programa, pois o governo reviu as políticas que fomentavam a 

agroindústria canavieira, o que resultou na redução dos incentivos federais e na consequente 

diminuição da rentabilidade dos canaviais (RAMOS, 2002). 

Na década de 1990 iniciou-se uma nova etapa para o setor sucroalcooleiro – a 

desregulamentação do setor – com transformações de ordem institucional, organizacional e 

tecnológica. Em razão disso, o novo ambiente passou a ser marcado pelo caráter apenas 

regulador do Estado e pela intensificação dos processos competitivos, alterando sua estrutura 

de produção (TERCI et al., 2005). 

Com o fim da regulamentação governamental, iniciou-se o regime mais próximo de 

livre mercado, sem subsídios, com os preços do açúcar e etanol passando a ser definidos 

conforme as oscilações de oferta e demanda. Assim, os preços da cana passaram a depender 

de sua qualidade e da sua participação percentual nos produtos finais. 

A Tabela 2 mostra a quantidade de cana-de-açúcar produzida na região Centro-Oeste 

entre as safras 1990/1991 e 2012/2013. Pode-se observar que a produção de cana-de-açúcar 

em 1990/91 era de 11.561 mil toneladas, no entanto, em 2012/2013 o total produzido já havia 

aumentado para 106.376 mil toneladas, ou seja, um crescimento de 820,13% em duas décadas 

(a taxa geométrica média de crescimento para a produção de cana-de-açúcar no Centro-Oeste 

nesse período foi de 10,6% a.a.)
1
. 

                                                 
1
 A estimativa desta taxa está de acordo com o método dos mínimos quadrados, maiores considerações sobre isto 

ver: Hoffmann e Vieira (1987). 
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Tabela 2 – Produção de cana-de-açúcar no Centro-Oeste, 1990/1991-2012/2013 

Safras 
Produção de cana-de-

açúcar (mil toneladas) 
Safras 

Produção de cana-de-

açúcar (mil toneladas) 

1990/91 11.561 2002/03 30.553 

1991/92 11.458 2003/04 36.284 

1992/93 11.725 2004/05 38.153 

1993/94 12.634 2005/06 35.933 

1994/95 14.463 2006/07 40.834 

1995/96 17.744 2007/08 50.879 

1996/97 21.706 2008/09 62.860 

1997/98 23.895 2009/10 77.233 

1998/99 25.432 2010/11 93.794 

1999/00 24.684 2011/12 92.234 

2000/01 22.399 2012/13 106.376 

2001/02 27.199 ... ... 

Fonte: UNICA (2014b) 

Goiás é atualmente o maior produtor de cana-de-açúcar na região centro-oestina, 

seguido por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O Gráfico 3 demonstra o comportamento 

dessa distribuição nas safras 1990/1991 à 2012/2013. Analisando-se o período das safras 

(1990/1991 – 2000/2001), verifica-se um crescimento menor da produção em comparação 

com o período seguinte (2001/2002 – 2012/2013), ou seja, nesta última fase houve uma forte 

elevação da produção canavieira nesta região, seguindo o cenário nacional. Alguns autores, 

como Shikida (2013), relacionam o expressivo crescimento da produção canavieira neste 

intervalo de tempo com o lançamento do carro flex fuel em 2003, o aumento das exportações 

brasileiras de açúcar e a ampliação do mercado interno desta commodity.  

 

Gráfico 3 – Produção de cana-de-açúcar em GO, MT e MS – 1990/1991-2012/2013 

 
Fonte: UNICA (2014b) 
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Atualmente, a lavoura de cana-de-açúcar continua em expansão no Brasil. A previsão 

para a safra 2013/14 é que ocorra um aumento na área plantada de aproximadamente 408 mil 

hectares, correspondendo a 4,8% em relação à safra 2012/13. São Paulo, Minas Gerais, Goiás 

e Mato Grosso do Sul deverão ser os estados com maior acréscimo de áreas com 141,4 mil 

hectares, 106,1 mil hectares, 101,1 mil hectares e 43,5 mil hectares, nessa ordem, sendo que 

dois destes estados localizam-se na região Centro-Oeste (COMPANHIA NACIONAL DE 

ABASTECIMENTO – CONAB, 2013). 

Ademais, de acordo com Manzatto et al. (2009), o aumento da produção de cana-de-

açúcar dependerá também do zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar (ZAE Cana), que 

mostra Goiás (12,6 mil hectares), Minas Gerais (11,3 mil hectares) e Mato Grosso do Sul 

(10,9 mil hectares) como os estados que apresentam as maiores áreas aptas para a expansão da 

cultura canavieira (vide Anexo A). 

Nesse contexto, cumpre realçar algumas informações a respeito da produção de cana-

de-açúcar no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

 

2.2.1 Mato Grosso 

 

Em meados de 1735 teve início o cultivo da cana-de-açúcar no Mato Grosso. No 

entanto, em 1893 foi fundada a primeira usina açucareira do estado, a Usina da Conceição. 

Após alguns anos, foi construído o maior estabelecimento açucareiro desse estado: a Usina 

Itaici, que disponibilizava aos seus funcionários, na época, uma grande infraestrutura como 

escola pública, biblioteca, farmácia, ambulatório de emergência, padaria, além de casas. No 

início do século XX, cerca de 80 estabelecimentos (a maioria micro) do seguimento 

açucareiro já tinham se instalado no estado. Somente no final do século XX passaram a 

compor este cenário as usinas de grande porte (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS 

SUCROALCOOLEIRAS DO ESTADO DO MATO GROSSO – SINDÁLCOOL/MT, 2014).  

Ao longo da história econômica, a atividade canavieira no Mato Grosso foi transferida 

das várzeas dos rios pantaneiros para as extensas áreas nas chapadas, planaltos e planícies da 

Bacia do rio do Alto Paraguai, por meio da tecnologia agrícola moderna, como mecanização e 

correção química dos solos (ALEIXO; CASTRO, 1987). 

De acordo com informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA (2014a), atualmente estão cadastradas nove unidades produtoras nesse estado, sendo 

que quatro delas produzem açúcar e etanol e cinco produzem apenas o etanol (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Relação das unidades produtoras de açúcar e etanol no Mato Grosso 

USINAS PRODUTORAS DE 

AÇÚCAR E ETANOL 

DESTILARIAS AUTONÔMAS (PRODUZEM 

APENAS O ETANOL) 

Usina Barralcool S/A Brenco - Companhia Brasileira de Energia 

Coop. Agr. Prod. Cana de Campo Novo do Parecis - 

COPRODIA 

Destilaria de Álcool Libra Ltda 

Usinas Itamarati S/A Agropecuária Novo Milênio - Matriz 

Usina Pantanal de Açúcar e Álcool Ltda Agropecuária Novo Milênio - Filial 

USIMAT Destilaria de Álcool Ltda 

Fonte: MAPA (2014a) 
 

A Tabela 3 permite uma comparação da produção de cana-de-açúcar no Mato Grosso, 

entre as safras 1990/1991 e 2012/2013, em que se observa um crescimento de 390,80%, 

comprovando assim o cenário atual de expansão desta cultura nesse estado (a taxa geométrica 

média de crescimento para o período foi de 7,6% a.a.). 

 

Tabela 3 – Produção de cana-de-açúcar no Mato Grosso, 1990/1991-2012/2013 
Safras Produção de cana (mil toneladas) Safras Produção de cana (mil toneladas) 

1990/91 3.325 2002/03 12.384 

1991/92 2.851 2003/04 14.350 

1992/93 3.115 2004/05 14.447 

1993/94 3.834 2005/06 12.335 

1994/95 4.907 2006/07 13.059 

1995/96 6.739 2007/08 14.928 

1996/97 8.085 2008/09 15.283 

1997/98 9.786 2009/10 14.046 

1998/99 10.306 2010/11 13.661 

1999/00 10.111 2011/12 13.154 

2000/01 8.670 2012/13 16.319 

2001/02 10.673 ... ... 

Fonte: UNICA (2014b) 

 

Destarte, tem-se observado que os canaviais no Mato Grosso vêm se alterando 

gradativamente. A cada nova safra, lavouras de grãos e áreas de pastagens do interior do 

estado são substituídas pelas plantações de cana-de-açúcar, ou seja, a mudança é visível. Há 

alguns anos atrás a pecuária era predominante, contudo, atualmente o que se contempla 

quando se passa por essas regiões são terras de diversos municípios se transformando também 

em extensos canaviais (COSTA et al., 2010). 

 

2.2.2 Mato Grosso do Sul 

 

De acordo com dados consolidados de produção sucroalcooleira do Brasil extraídos do 

MAPA (2007), em 1984 o Mato Grosso do Sul começou a participar no beneficiamento da 

cana, totalizando 172.013 m³ de etanol e nenhuma produção de açúcar. Porém, em 1989 o 

estado registrou uma produção total de 21.925 toneladas de açúcar. Na safra 2007/2008 essa 
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unidade federativa atingiu o nível produtivo de 877.000 m³ de etanol e 616.000 toneladas de 

açúcar. Na safra 2012/2013, o Mato Grosso do Sul ocupa a 4ª posição na produção de etanol 

(anidro e hidratado) do país e a 6ª posição na produção de açúcar.  

Atualmente, segundo informações do MAPA (2014a), no Mato Grosso do Sul estão 

cadastradas 22 unidades produtoras e uma em construção, sendo que 12 delas produzem 

açúcar e etanol e 10 produzem apenas o etanol, como se apresenta no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Relação das unidades produtoras de açúcar e etanol no Mato Grosso do Sul 
USINAS PRODUTORAS DE 

AÇÚCAR E ETANOL 

DESTILARIAS AUTONÔMAS (PRODUZEM 

APENAS O ETANOL) 

ALCOOLVALE S/A - Álcool e Açúcar Usina Aurora Açúcar e Álcool Ltda 

ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda Monteverde Agro-Energética S.A. 

ADECOAGRO Vale do Ivinhema Ltda - Unidade 

Angélica 

Destilaria Centro Oeste Iguatemi Ltda 

BIOSEV S/A - Unidade Rio Brilhante Misto Brenco Companhia Brasileira de Energia - Unidade 

Costa Rica 

BIOSEV S/A - Unidade Maracaju Fátima do Sul Agro-Energética S/A 

BIOSEV S/A - Unidade Passa Tempo IACO Agrícola S/A 

Usina Eldorado S/A Usina Laguna Álcool e Açúcar Ltda 

Raizen Caarapó S/A Açúcar e Álcool Energética Santa Helena Ltda - Nova Andradina 

São Fernando Açúcar e Álcool Ltda Agro Energia Santa Luzia Ltda 

Sonora Estância S/A Central Energética Vicentina Ltda 

Tonon Bioenergia Ltda 

USINAVI - Usina Naviraí S/A - Açúcar e Álcool 

Fonte: MAPA (2014a) 

 

Conforme Tabela 4, o crescimento na produção da cana-de-açúcar no Mato Grosso do 

Sul vem aumentando a cada ano, pois na safra de 1990/1991 produziam-se quase 4 milhões de 

toneladas, e em 2012/2013 tem-se uma produção de mais de 37 milhões de toneladas (houve 

um crescimento de aproximadamente 838,41% desde a década de 1990, sendo a taxa 

geométrica média de crescimento para o período de 11% a.a.). 

 

Tabela 4 – Produção de cana-de-açúcar no Mato Grosso do Sul, 1990/1991-2012/2013 
Safras Produção de cana (mil toneladas) Safras Produção de cana (mil toneladas) 

1990/91 3.978 2002/03 8.247 

1991/92 3.935 2003/04 8.893 

1992/93 3.706 2004/05 9.700 

1993/94 3.721 2005/06 9.038 

1994/95 3.725 2006/07 11.635 

1995/96 4.675 2007/08 14.869 

1996/97 5.405 2008/09 18.090 

1997/98 5.916 2009/10 23.111 

1998/99 6.590 2010/11 33.520 

1999/00 7.410 2011/12 33.860 

2000/01 6.521 2012/13 37.330 

2001/02 7.744 ... ... 

Fonte: UNICA (2014b) 
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O Mato Grosso do Sul engloba 79 municípios, dentre os quais muitos deles estão 

direta ou indiretamente vinculados ao setor canavieiro, com destaque para Dourados, 

Maracaju, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante e Sidrolândia que retém maior concentração 

do capital canavieiro, totalizando 14 usinas nestas localidades (DOMINGUES, 2011).  

Em função disso, frisa-se que o Mato Grosso do Sul constitui-se em uma região 

promissora para a expansão canavieira nos próximos anos, por vários motivos, dentre eles: o 

preço da terra cujo valor para arrendamento e compra é bem menor se comparado ao Estado 

de São Paulo; incentivos fiscais por parte do governo estadual; proximidade com o mercado 

consumidor; topografia plana e clima propício ao cultivo da gramínea (DOMINGUES, 2010). 

 

2.2.3 Goiás 

 

Goiás ocupa uma área de 340.086 km
2
 (sétimo estado com maior extensão territorial 

no Brasil) e abrange 246 municípios. O estado é privilegiado no que tange ao relevo, onde 

predominam ligeiras ondulações que se aplainam em grandes áreas de cerrados que 

favorecem a agricultura e pecuária, além de ser banhado por dois grandes rios, o Araguaia e o 

Tocantins (IBGE, 2014b). 

Na década de 1980, com o advento do PROÁLCOOL, iniciou-se a expansão da 

produção alcooleira em Goiás, em consequência das terras baratas e abundantes naquela 

região, mas somente no final da década de 1990 esse crescimento tornou-se notável. O fato de 

Goiás apresentar terras mais aptas à produção de cana-de-açúcar no sul do estado fez com que 

se concentrasse parte das suas usinas nessa região (CASTRO et al., 2007). 

 

É valioso lembrar que nos primeiros anos de Proálcool, Goiás chegou a catalogar 32 

usinas, porém, no ano de 1998, restavam apenas 15, número que se manteve em 

2002, distribuídas entre 12 municípios. Essas usinas fizeram chegar ao mercado, na 

safra 95/96, cerca de 476.472 m
3
 de álcool e 4.520.427 sacas de açúcar, empregando 

3.222 trabalhadores na indústria e 12.589 na lavoura canavieira (MAIA, 2005, p. 

140). 

 

A Tabela 5 mostra a evolução da produção de cana em Goiás. Constata-se um 

aumento tardio (1987/1988) em relação ao PROÁLCOOL, mas alinhado com uma tendência 

de expansão atual a partir de 1996/1997. Verifica-se que na safra 2000/01 produzia-se nesse 

estado mais de 7 milhões de toneladas, e em 2012/2013 tem-se uma produção de mais de 52 

milhões de toneladas, perfazendo assim um crescimento de aproximadamente 631% nesse 
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período analisado (safra 2000/01 a 2012/13) (a taxa geométrica média de crescimento para o 

período foi de 18,9% a.a.). 

 

Tabela 5 – Produção de cana-de-açúcar em Goiás, 1986/1987-2012/2013 
Safras Produção de cana (mil toneladas) Safras Produção de cana (mil toneladas) 

1986/87 4.807 2000/01 7.208 

1987/88 5.164 2001/02 8.782 

1988/89 4.468 2002/03 9.922 

1989/90 4.047 2003/04 13.041 

1990/91 4.258 2004/05 14.006 

1991/92 4.672 2005/06 14.560 

1992/93 4.904 2006/07 16.140 

1993/94 5.079 2007/08 21.082 

1994/95 5.831 2008/09 29.487 

1995/96 6.330 2009/10 40.076 

1996/97 8.216 2010/11 46.613 

1997/98 8.193 2011/12 45.220 

1998/99 8.536 2012/13 52.727 

1999/00 7.163 ... ... 

Fonte: UNICA (2014b) 

 

De acordo com informações do MAPA (2014a), atualmente estão cadastradas 36 

unidades produtoras nesse estado, sendo que 19 delas produzem açúcar e etanol e 17 

produzem apenas o etanol, como se apresenta no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Relação das unidades produtoras de açúcar e etanol em Goiás 
USINAS PRODUTORAS DE 

AÇÚCAR E ETANOL 

DESTILARIAS AUTONÔMAS (PRODUZEM 

APENAS O ETANOL) 

Anicuns S/A Álcool e Derivados Usina Boa Vista S/A 

Bom Sucesso Agroindústria Ltda CENASA - Centroálcool S/A 

Caçu Comércio e Indústria de Açúcar Cambuí Açúcar e Álcool Ltda 

CBB - Alda Participações e Agropecuária S/A COSAN - Centroeste S/A Açúcar e Álcool 

Central Energética Morrinhos S/A Cerradinho Bioenergia S/A 

Energética Serranópolis DECAL - Usina Rio Verde Ltda  

CRV Industrial Ltda DENUSA - Destilaria Nova União S/A 

Usina Goianésia S/A Uruaçu Açúcar e Álcool Ltda 

Goiasa Goiatuba Álcool Ltda ETH Bioenergia - Rio Claro Agroindustrial S/A 

Central Itumbiara de Bioenergia  Floresta S/A Açúcar e Álcool 

Jalles Machado S/A Usina São Paulo Energia e Etanol Ltda 

Usina Panorama S/A Jalles Machado S/A - Unidade Otávio Lage 

Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Lasa Lago Azul S/A 

Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool S/A Brenco Cia. Brasileira de Energia - Morro Vermelho 

Energética São Simão S/A Usina Nova Galia Ltda 

S.J.C Bioenergia S/A - Cachoeira Dourada Brenco Cia. Brasileira de Energia - Perolândia 

Tropical Bioenergia S/A Usina Serra do Caiapó S/A 

Vale do Verdão S/A Açúcar e Álcool 

Vale Verde Empreendimentos Agrícolas 

Fonte: MAPA (2014a) 
 

Segundo dados que constam no site do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol 

do Estado de Goiás (SIFAEG) e do Sindicato da Indústria de Fabricação de Açúcar do Estado 
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de Goiás (SIFAÇÚCAR), Goiás conta em 2013 com 40 unidades produtoras de açúcar e 

etanol, entretanto, somente 36 estão em operação, igualando-se então aos dados do Quadro 5.  

A Figura 2 mostra o nome da usina e/ou destilaria, se ela está em operação ou não, 

bem como a sua localização dentro de Goiás. Destaca-se que uma usina está com operação 

suspensa, duas usinas estão com implantação prevista para 2014/2015 e uma unidade pertence 

ao projeto PRODUZIR.  

 

Figura 2 – Usinas em Goiás associadas ao SIFAEG e SIFAÇÚCAR 

 
Fonte: SIFAEG-SIFAÇÚCAR (2014a) 

 

Castro et al. (2007) afirmaram que Goiás possui boa aptidão agrícola para a cultura da 

cana. Destacaram, também, que grande parte das usinas se localiza em duas regiões de Goiás: 

a do Centro e a do Sul. Esta última é a mais significativa por concentrar 2/3 das usinas do 

estado. 

Estas breves notas sobre a agroindústria canavieira dos estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás fortalecem a necessidade de um estudo que evidencie quais são as 

capacidades tecnológicas das usinas e destilarias desta região no atual contexto de maior 

concorrência. 
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Não obstante, cabe ainda salientar que existem na literatura especializada alguns 

trabalhos que concatenaram a base teórica de capacidades tecnológicas com o setor 

agroindustrial canavieiro, mas que não focaram a realidade centro-oestina. É o caso do 

trabalho pioneiro de Shikida (2001), que versou sobre estudos de caso para as usinas 

Sabarálcool e Perobálcool, e atestou que essas empresas, dada a situação mais concorrencial 

propiciada pela desregulamentação, passaram a apurar – com mais ênfase – os custos de 

produção, o desenvolvimento de novas tecnologias e aproveitamento econômico de 

subprodutos como forma de posicionamento estratégico. Esta mudança de paradigma foi 

constatada nas formas de capacidades tecnológicas assumidas pelas usinas nos âmbitos da 

operação, investimento e na inovação. 

Souza et al. (2005) ampliou este estudo de caso no Paraná para um maior número de 

usinas, ressaltando o fato da não existência de grandes concentrações de capacidades 

tecnológicas, para a gradação avançada, nas usinas paranaenses (que é a excelência que o 

setor possui em termos de modernização), devido ao paradigma subvencionista que imperou 

no setor até os anos de 1990. 

Faz-se necessário ainda explicitar que Shikida et al. (2011, p. 599), ao verificarem as 

capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira brasileira para São Paulo, Paraná e 

Minas Gerais, concluíram que estas agroindústrias apresentaram: 

 

[...] um expressivo domínio das capacidades tecnológicas básica (simple routine) e 

intermediária (adaptive duplicative). Contudo, em termos da capacidade tecnológica 

avançada (innovative risky), que é a tecnologia de ponta de um setor, ainda há 

espaço para avançar, mormente na inovação de processo e em P&D. 

 

 

 Diante do exposto, será abordado no capítulo seguinte o referencial teórico utilizado 

para fundamentar este trabalho, com destaque para a matriz de capacidades tecnológicas.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo abordará a base teórica acerca de capacidades tecnológicas. Para tanto, 

será discorrido primeiramente sobre tecnologia, inovação e dinâmica tecnológica e seus 

principais conceitos
2
; seguida da definição de matriz de capacidades tecnológicas que é o 

fundamento deste trabalho. 

 

3.1 TECNOLOGIA 

 

O atual cenário econômico, caracterizado por uma austera competição internacional, 

de grande necessidade de introdução dos avanços tecnológicos nos processos produtivos e de 

evolução do sistema econômico, tem feito eclodir nas empresas uma permanente preocupação 

com o desenvolvimento de estratégias para o aprimoramento da capacidade inovadora, ou 

seja, tornar os indivíduos, as empresas ou nações mais habilidosas para transformar o 

aprendizado em valor competitivo (CASSIOLATO; LASTRES, 2000; CORAZZA; 

FRACALANZA, 2004). 

Nesse panorama de competitividade, a tecnologia é considerada uma variável 

estratégica, isto é, as empresas necessitam conhecer as características da tecnologia que 

utilizam e do mercado no qual estão inseridas para reduzirem as incertezas, fazendo com que 

tenham rapidez no processo de tomada de decisão (TIGRE, 2005). Frisa-se que a 

competitividade de uma empresa “[...] pode ser definida como a capacidade de sobreviver e, 

de preferência, crescer em mercados correntes ou novos mercados. Decorre dessa definição 

que a competitividade é uma medida de desempenho das firmas individuais” (FARINA; 

ZYLBERSZTAJN, 1998, p. 14). 

O termo “tecnologia” é conceituado por Dosi (1984) como um conjunto de partes do 

conhecimento, que podem ser práticos e/ou teóricos, que se aplicam à ideia de sucesso ou 

imagem de fracasso, e tem por objetivo a sobrevivência num mercado competitivo por meio 

da busca de novas combinações de processos ou produtos. Esse conjunto abrange desde 

técnicas, conhecimentos, métodos, procedimentos, experiências, know-how, até mecanismos e 

ferramentas usados para resolver problemas. 

                                                 
2
 Faz-se necessário mencionar que esta revisão teórica será concisa e objetiva, sem menoscabar a qualidade desta 

pesquisa. Maiores considerações sobre este aporte teórico, ver trabalhos como: Shikida (1997), Martins (2004), 

Rissardi Júnior (2005) e Shikida et al. (2011). 
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Cumpre realçar que a tecnologia é a grande responsável pelas melhorias observadas no 

desempenho econômico das sociedades industriais e, particularmente, das empresas (DOSI; 

FREEMAN, 1992). 

De modo complementar, observa-se que a busca por novas soluções técnicas contém 

uma particularidade, isto é, os resultados que daí originam não são conhecidos ex-ante e a 

taxa de adoção de uma tecnologia, ou mesmo sua direção, estão associadas às expectativas 

quanto ao futuro do progresso tecnológico (DOSI, 1984). As escolhas de inovação e 

investimento envolverão inevitavelmente um relativo grau de incerteza, assim sendo, o 

mercado funciona como uma espécie de provedor de feedback ao método de geração de novas 

tecnologias, tolhendo ou legalizando desenvolvimentos prováveis (ROSENBERG, 1982). 

Nesse contexto, a seguir são expostos conceitos sobre a inovação tecnológica e o papel 

do empreendedor. 

 

3.2 INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

O desenvolvimento econômico de um país atrela-se fundamentalmente à sua 

capacidade de gerar inovações tecnológicas. Joseph Schumpeter, em 1911, foi um dos 

primeiros precursores desta ligação entre o desenvolvimento de uma nação e sua capacidade 

de inovar. A ideia preconizada por este autor é que a inovação tecnológica é o verdadeiro 

motor do desenvolvimento econômico. Essas inovações sucedem-se de maneira 

descontinuada no tempo e originam um processo denominado de “destruição criadora”, ou 

seja, as antigas formas de produção são substituídas pelas novas, pela inovação, seja ela em 

forma de introdução de um novo produto ou processo no mercado, uma nova fonte de 

matéria-prima ou um novo método de organizar as empresas. A inovação ocorre como 

consequência da ação do inovador/empreendedor (SCHUMPETER, 1985). 

De acordo com Drucker (1986, p. 45), baseado no referencial da teoria schumpeteriana 

“[...] os empreendedores inovam, criam valores novos e diferentes, e satisfações novas e 

diferentes, convertendo um material em um recurso, ou combinando recursos existentes em 

uma nova e mais produtiva configuração.” Observa-se que o empreendedorismo e a inovação 

caminham juntos.  

Hashimoto (2006) destaca que a natureza do empreendedorismo se resume em três 

pontos caracterizantes: a) inovação, pois cabe ao empreendedor o papel de transformar a ideia 

em um projeto, serviço ou produto de sucesso; b) o risco ou a incerteza de resultados, porque 

nenhum empreendimento está livre de riscos (pode haver êxito ou malogro de uma atividade 
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inovativa); e c) a autonomia para delimitar os objetivos, definir sobre o uso de recursos, optar 

pelas estratégias de ação e até mesmo para buscar oportunidades relevantes. 

Para Hashimoto (2006), uma inovação sempre antecede qualquer produto e também 

agrega um valor. Caso esse produto tenha viabilidade financeira e uma receptividade positiva 

no mercado, passam a existir condições necessárias para que o empreendimento seja possível, 

tornando-o então um produto efetivo. Para Schumpeter (1985), a introdução de uma inovação 

implica em um novo dinamismo para a economia, sendo que os lucros advindos da inovação 

contribuem para acirrar a competição capitalista, atraindo para o mercado os imitadores dessa 

inovação. 

Posteriormente aos conceitos de Schumpeter, o estudo sobre inovações ganhou 

destaque na literatura sob o enfoque das concepções neo-schumpeterianas ou evolucionárias, 

que teve como alguns dos principais pensadores Nelson e Winter (1982) e Dosi (1984; 1988).  

Tais aprofundamentos teóricos voltaram para o estudo da firma inovativa. Nelson e 

Winter (1982), por exemplo, deram início a uma investigação apoiada em pensamentos de 

Schumpeter (1942), além de adaptarem diversos conceitos da biologia evolucionista, 

procurando incorporar a questão tecnológica à teoria da firma. Dosi (1984; 1988) acrescentou 

o conceito de estratégia tecnológica propondo a noção de paradigma e trajetórias tecnológicas 

como ideia de um padrão de solução de problemas tecnológicos. Na interpretação desses 

autores, o progresso técnico é decorrente do desenvolvimento de inovações que estão 

relacionadas não apenas à natureza do setor em que as inovações são geradas, como também 

aos fatores institucionais. 

 

3.3 DINÂMICA TECNOLÓGICA 

 

A interação entre as condições estruturais e ambientais (que demarcam as 

possibilidades decisórias das firmas quanto à ocupação de mercados) e as estratégias 

competitivas selecionadas pelas firmas (realizadas sob condições de incerteza, dentro de 

leques de possibilidades), determinam a evolução das estruturas de mercado (CANUTO, 

1991). 

Cabe aqui destacar a questão da dinâmica tecnológica incorporada no locus da 

concorrência, isto é, no eixo firma-mercado; em que a firma é vista como de base técnica 

mutável, influenciada por inovações introduzidas por intermédio das decisões empresariais 

estratégicas que se norteiam fortemente nas condições de seleção e de apropriabilidade da 
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inovação sob a forma de lucros, e com a presença não eliminável de incerteza nessas decisões 

(POSSAS, 1991). 

Os padrões de ações e de comportamentos das empresas acarretam modos de fazer as 

coisas e, se essas ações e comportamentos foram bem-sucedidos no passado, tornam-se 

aprendizado e visam capacitar a empresa para o futuro (DOSI, 1988). O aprendizado é um 

item importante do processo de inovação, visto que cria capacidade e estímulo para mudanças 

tanto para as empresas individuais como para a indústria como um todo, resultando em 

diminuição de custos e melhor desempenho produtivo.  

Desta feita, a essência do mecanismo de resolução de problemas é o aprendizado em 

que, por intermédio dos conhecimentos adquiridos e acumulados ao longo do tempo, os 

agentes econômicos terão condições de tomar certas decisões; e estas tornarão novas escolhas 

buscando preservar o processo dinâmico de mercado e, por consequência, darão origem a 

novos conhecimentos, tratando-se, portanto, de um ciclo no qual o aprendizado nunca é finito. 

De acordo com Valle e Salles Filho (2001, p. 10): 

 

O processo inovativo deriva de um processo de aprendizagem, que por sua vez é 

caracterizado pela interação dinâmica entre diferentes atores e organizações, cuja 

somatória das competências resulta em avanços nos paradigmas e trajetórias 

existentes, ou mesmo na conformação de novos paradigmas e trajetórias.  

 

 

A dinâmica tecnológica (processo de adoção contínua de inovações) depende do 

conhecimento que é acumulado ao longo do tempo pelo processo de aprendizado, que pode 

ser mediante learning-by-doing (LBD), learning-by-using (LBU), learning-by-searching 

(LBS) e/ou learning-by-interacting (LBI) (ROSENBERG, 1982; CÁRIO; PEREIRA, 2001). 

A forma de aprendizado conhecida como “aprender fazendo” (learning-by-doing) 

consiste em situações que ocorrem no nível interno da firma, nas quais novas maneiras de se 

produzir um determinado bem vão sendo descobertas. O LBD também é conhecido por 

“aprendizado de chão-de-fábrica”; e geralmente os próprios operadores vão desenvolvendo 

maior habilidade nos estágios de produção. Ressalta-se a imprescindibilidade de 

conhecimento tácito do processo, pois somente assim é possível obter avanços e melhorar o 

desempenho, se o produtor conhecer a operação. No “aprendizado via uso” (LBU) o enfoque 

concentra-se no lado do usuário (ocorre com mais frequência fora da firma), isto é, a 

aprendizagem decorrente do uso do produto tem início quando o processo termina. 

Consequentemente, o uso prolongado desse produto permite que aperfeiçoamentos sejam 
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revelados, à medida que os clientes reportam os problemas técnicos ou apontam caminhos 

para serem modificados (ROSENBERG, 1982; LIFSCHITZ; BRITO, 1992). 

O “aprendizado por pesquisa” (LBS) engloba todas as atividades de busca por novas 

tecnologias não internas à firma e, na maior parte dos casos, há existência de infraestrutura de 

conhecimento e a presença de departamentos e equipes de P&D (MALERBA, 1992; 

TEIXEIRA; KRETZER, 2004).  

A outra forma, “aprendizado por interação” (LBI) perpassa pelo fato dos agentes 

(fornecedores-firma-consumidores) consentirem a troca de informações, ações conjuntas, 

divisão de responsabilidades, estabelecimento de código e procedimentos, etc., que resultam 

em alterações no status quo dos produtos e processos (CÁRIO; PEREIRA, 2001). 

As formas de aprendizado, no campo da tecnologia, auxiliam na decisão das 

estratégias que irão proporcionar para quem inovar primeiramente no mercado, ganhos 

econômicos por um dado período de tempo (longo ou curto). 

Logo, torna-se importante criar condições para desenvolver a capacidade dinâmica da 

empresa, fundamentada na construção de capacidades tecnológicas e organizacionais que lhe 

permitam criar, sustentar e aumentar as condições competitivas em um ambiente de mudança. 

Nesse contexto, as empresas devem agir no intuito de gerar condições para o desenvolvimento 

da capacidade de aprender e de transformar o aprendizado em fator competitivo. Assim sendo, 

a firma deve investir em P&D, estabelecendo verbas permanentes para esse fim e, 

consequentemente, criando um ambiente favorável para que a geração, absorção e 

transferência de novas tecnologias ocorram a seu favor (BINOTTO; CARLO, 2005). 

Em suma, a capacidade tecnológica é um dos determinantes que irá diferenciar as 

empresas, sendo assim, trata-se de um instrumento importante para a competitividade no 

mercado. Os conceitos sobre tecnologia, inovação e dinâmica tecnológica que foram 

sinteticamente abordados até aqui procuram servir de base para a compreensão do conceito 

fundamental deste trabalho, que é capacidade tecnológica, ressaltando que não existe um 

arcabouço teórico unívoco necessário ao entendimento da dinâmica tecnológica. 

 

3.4 CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 

 

Este item tem como escopo apresentar a classificação de capacidade tecnológica que 

foi utilizada neste trabalho. Os conceitos associados às capacidades tecnológicas 

desenvolveram-se por intermédio da teoria evolucionária do progresso técnico, que tem como 

principais pensadores Nelson e Winter (1982), Rosenberg e Frischtak (1985), Bell (1984), 
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Dosi (1991), Dosi e Freeman (1992), Zawislak (1996), dentre outros. Esta teoria nasceu como 

uma reação à teoria ortodoxa, que considerava que a economia sempre estava em equilíbrio. 

Entretanto, os evolucionários preconizam o contrário: na maior parte do tempo, a economia 

está em desequilíbrio devido ao seu grande dinamismo (ZAWISLAK, 1996). 

A proposta central da teoria evolucionária é que as empresas possuem diferentes 

capacidades e procedimentos, sendo assim, suas decisões são tomadas das mais variadas 

formas. O choque destas diferenças gera no mercado a competição entre elas, ocorrendo um 

processo de seleção das melhores, do qual sobreviverão somente as mais aptas. Neste ponto 

acontecerá a evolução tecnológica (NELSON; WINTER, 1982).  

Segundo esses mesmos autores, a teoria evolucionária possui grande dívida intelectual 

com Joseph Schumpeter e Herbert Simon. Schumpeter (1942) criticou o modelo 

microeconômico apresentado pelos neoclássicos. Este autor destacou a inovação como fator 

primordial para se alcançar excelentes resultados, mediante a responsabilidade do empresário 

empreendedor. Para ele as inovações funcionavam como o motor que revoluciona o 

capitalismo por meio de um processo dinâmico. Deste modo, as empresas adaptam-se para 

sobreviver, isto é, as novas tecnologias substituem as obsoletas (RISSARDI JÚNIOR, 2005). 

Já para Simon (1965), o homem é racionalmente limitado e quando toma uma decisão não 

consegue perceber todos os fatores que podem influenciar a origem do problema e suas 

prováveis soluções. A incerteza impede que se tenha pleno conhecimento dos rumos a serem 

seguidos pela empresa. 

Três princípios podem ser considerados essenciais para o entendimento da teoria 

evolucionária, a saber: a) a dinâmica econômica é baseada em inovações em produtos, 

processos e nas formas de organização da produção; b) despreza-se a ideia de racionalidade 

perfeita dos agentes econômicos; e c) refere-se à propriedade de auto-organização da firma 

como resultado das flutuações do mercado. 

Dependendo do estágio de desenvolvimento de uma tecnologia, esta pode demonstrar 

mais ou menos problemas, sejam simples ou complexos. Uma empresa deve ser capaz de 

resolver seus problemas técnicos. Esta capacidade é compreendida como capacidade 

tecnológica. 

Existem vários conceitos para capacidade tecnológica, porém, destaca-se a definição 

de Lall (1982; 1987) que a entende como sendo um esforço técnico interno para adquirir o 

domínio de novas tecnologias, adaptá-las para a realidade local e aperfeiçoá-las. De forma 

semelhante, Dahlman e Westphal (1982) e Bell (1984) definem capacidade tecnológica como 

o domínio do conhecimento, atingido mediante o esforço tecnológico para adquirir, adaptar 
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e/ou criar tecnologia. Bell e Pavitt (1993) ampliam os conceitos anteriores, definindo 

capacidades tecnológicas como os recursos necessários para gerar e gerir a mudança 

tecnológica, sendo estes contidos em indivíduos (aptidões, conhecimentos e experiência) e 

sistemas organizacionais.  

De acordo com Michellim (2012), em ambas as definições de capacidades 

tecnológicas estão implícitas o fato do desenvolvimento tecnológico não ser somente adquirir 

competência para inventar novos processos e produtos, mas adquirir a habilidade  para usar de 

modo eficaz a tecnologia existente, tendo ganhos produtivos e usando preferencialmente estes 

ganhos para desenvolver e aprimorar ainda mais a tecnologia em uso. 

Com efeito, de acordo com Coutinho e Ferraz (1994), o sucesso competitivo de uma 

firma está relacionado com a dinâmica voltada para a criação e renovação das capacidades 

tecnológicas que irão conferir vantagens competitivas capazes de mantê-las no mercado. 

Conforme Canuto (1991, p. 328), a internalização ou apropriação de capacidades tecnológicas 

obedece, em momentos anteriores,  

 

[...] a alguma estratégia, podendo ter envolvido não apenas expectativas de 

dinamismo tecnológica e/ou de mercado, com também vantagens na internalização 

tais como externalidades de aprendizado na interação, atenuação de incerteza quanto 

aos fluxos comerciais entre setores ou redução do risco de ‘oportunismo’.  

 

 

Neste contexto, para Shikida et al. (2011, p. 600), verificar sobre quais bases se 

assentam a competitividade de uma firma, por exemplo, se preponderantemente na “[...] 

exploração de vantagens derivadas de recursos naturais, condições de oferta de mão de obra 

ou se também calcada em capacidades tecnológicas, que permitam a elevação da 

produtividade dos fatores ou o desenvolvimento de novos produtos”, é fundamental para 

contribuir para a melhor caracterização da dinâmica tecnológica. 

Lall (1992), com o objetivo de identificar os principais condicionantes e características 

da dinâmica tecnológica, elaborou uma matriz para analisar as capacidades tecnológicas das 

empresas. Segundo este autor há três níveis de capacidade tecnológica, conforme explicitado 

no Quadro 6, sendo eles: o básico (baseado na experiência comum – “simple routine”), o 

intermediário (baseado na adaptação das tecnologias – “adaptive duplicative”) e o avançado 

(baseado na pesquisa em que se busca a diferenciação – “innovative risky”).  
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Quadro 6 – Matriz de Capacidades Tecnológicas  

Âmbitos Perfis 
Capacidades tecnológicas - principais condicionantes e sua gradação 

Básica Intermediária Avançada 

Investi-

mento 

Inicial 

estudos de viabilidade 

técnico-econômica; 

seleção do local; 

cronograma de 

investimentos 

negociação de contratos 

com fornecedores 

(condições satisfatórias); 

sistemas de informação 

- 

Execução de 

projetos 
construção de plantas 

seleção do melhor 

fornecedor de 

equipamentos; 

recrutamento e 

treinamento de pessoal 

qualificado; engenharia 

detalhada 

desenho do processo 

básico; desenho e 

fabricação dos 

equipamentos  

Operação 

/Produção 

Engenharia de 

processo 

controle de qualidade; 

levantamento e análise 

dos problemas; 

manutenção preventiva; 

assimilação de processo 

tecnológico 

redução de custos; 

modificação de novas 

tecnologias de processo; 

adaptação de processo 

ao novo produto; 

melhoria na qualidade 

dos produtos 

inovação própria de 

processo em 

departamento de P&D 

Engenharia de 

produto 

engenharia reversa; 

pequenas adaptações às 

necessidades do 

mercado 

modificação de produtos 

adquiridos por 

licenciamento 

inovação própria de 

produto em 

departamento de P&D 

Gestão industrial 

estudo geral dos 

métodos e dos tempos 

de trabalho; controle de 

estoques 

monitoramento da 

produtividade; 

coordenação melhorada 

venda de pacotes 

tecnológicos ou 

licenciamento de 

tecnologia para terceiros 

Inovação 

Capacidade de 

buscar inovações 

de produto e 

processo e de 

desenvolver 

P&D 

conhecimento mínimo 

sobre a tecnologia em 

uso, necessária para as 

empresas se manterem 

no mercado 

conhecimentos 

científicos, pessoal 

qualificado e algum 

direcionamento para 

P&D 

com forte aparato de 

P&D; procura 

criar/deter novas 

tecnologias 

Relações 

com a 

economia 

Inserção no 

ambiente 

organizacional e 

institucional 

obtenção de bens e 

serviços locais; troca de 

informações com 

fornecedores; 

cooperação, alianças, 

afiliações em nível 

básico 

projetos realizados com 

clientes e fornecedores; 

ligações com 

instituições de C&T 

(Ciência & Tecnologia); 

cooperação, alianças, 

afiliações em nível 

intermediário 

P&D cooperativo; 

venda de pacotes 

tecnológicos ou 

licenciamento de 

tecnologia para 

terceiros; cooperação, 

alianças, afiliações em 

nível avançado 

Fonte: Adaptado de Dahlman et al. (1985), Lall (1992), Ruffoni e Zawislak (1999), Shikida (2001), 

Martins e Shikida (2005), Souza et al. (2005) e Shikida et al. (2011) 

 

O primeiro nível – a capacidade básica – consiste na capacidade de a empresa 

solucionar simples problemas rotineiros para manter a eficiência do processo existente. A 

etapa de investimento inicial relaciona-se às atividades necessárias para a viabilização de um 

projeto ao passo que a etapa de execução de projetos refere-se às atividades que tornarão 
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possível a colocação do projeto em prática, como a construção de plantas. No âmbito da 

operação/produção, a execução de atividades como o levantamento e análise de problemas, o 

controle da qualidade e a aprendizagem da tecnologia correspondem ao perfil da engenharia 

de processo. Quanto à engenharia de produto, os itens engenharia reversa e pequenas 

adaptações às necessidades do mercado dizem respeito à capacidade tecnológica básica da 

empresa. No perfil gestão industrial incluem-se o estudo geral dos métodos e dos tempos de 

trabalho, bem como o controle dos estoques. No âmbito da inovação tem-se o conhecimento 

mínimo sobre a tecnologia em uso, necessária para as empresas se manterem no mercado. No 

perfil da inserção no ambiente organizacional e institucional (âmbito das relações com a 

economia) constam os itens obtenção de bens e serviços locais, troca de informações com os 

fornecedores, cooperação, alianças, afiliações em nível básico. 

O segundo nível – a capacidade intermediária – é aquela que exige alguma melhoria 

da tecnologia vigente (em linhas gerais, num patamar acima do observado no nível básico), 

mas não a ponto de deter inteligência e aprendizado de referência. Para isto, deve haver um 

acúmulo de informações e, além da resolução de problemas, a previsão destes. Por exemplo, 

nesta gradação, no perfil da execução de projetos são necessários seleção do melhor 

fornecedor de equipamentos, recrutamento e treinamento de pessoal qualificado, e engenharia 

detalhada; na engenharia de processo são requeridas especificidades em termos de redução de 

custos, modificação de novas tecnologias de processo, adaptação de processo ao novo produto 

e melhoria na qualidade dos produtos. No perfil da engenharia de produto, o item necessário 

para a empresa deter a capacidade intermediária é a modificação em produtos licenciados. 

Ainda dentro do âmbito da operação/produção, no perfil da gestão industrial tem-se o 

monitoramento da produtividade e a melhoria da coordenação dos processos. No âmbito da 

inovação, a empresa que perseguir novos conhecimentos científicos, pessoal qualificado e 

algum direcionamento para P&D, terá a capacidade tecnológica intermediária. E com relação 

ao perfil de inserção no ambiente organizacional e institucional, para a empresa deter este 

nível de tecnologia, deverá receber tecnologia de fornecedores locais, desenhar processos ou 

produtos em parcerias (alianças, cooperações) e possuir ligações com instituições de C&T. 

Por fim, o terceiro nível – a capacidade avançada – é aquela em que as empresas 

deverão, além de fazer melhor, fazer diferente o que já se faz bem feito, evoluir ou criar novas 

tecnologias. É a excelência que o setor possui em termos de modernização. Foca também o 

desenho do processo básico e fabricação dos equipamentos, procurando criar novas 

tecnologias, destinando forte aparato de P&D para buscar inovações de produto e processo, o 

que posiciona a empresa aí situada entre as inovadoras, permitindo o desfrute das vantagens 
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de se agir primeiramente no mercado. As empresas que detém esta gradação tecnológica 

procuram adequar suas trajetórias tecnológicas em face de um contexto de progressivas 

introduções de inovações, num ambiente de crescente concorrência e internacionalização dos 

mercados mundiais. 

Na matriz exposta no Quadro 6, destaca-se que os âmbitos das capacidades 

tecnológicas também possibilitam uma relação com a questão da dinâmica tecnológica 

(SHIKIDA et al., 2011), em que as atividades de uma empresa são classificadas em quatro 

âmbitos, não estanques entre si, a saber: 

a) âmbito dos investimentos – divide-se em investimento inicial e execução de projetos;  

b) âmbito da operação/produção – divide-se em engenharia de processo, engenharia de 

produto e gestão industrial; 

c) âmbito da inovação – capacidade de buscar inovações de produto e processo e de 

desenvolver P&D; 

d) âmbito de relações com a economia – inserção no ambiente organizacional e institucional. 

As disparidades no desempenho das empresas podem ser interpretadas como 

consequência das diferenças na acumulação de capacidades tecnológicas (DOSI, 1988). 

Assim, identificar quais são as capacidades tecnológicas predominantes nas agroindústrias 

canavieiras dos estados do Centro-Oeste brasileiro, que tem expressiva perspectiva de 

expansão de sua produção, é importante no sentido de se verificar sobre quais bases se assenta 

a competitividade centro-oestina, ou seja, se essencialmente na exploração de vantagens 

derivadas de aptidões edafoclimáticas, condições de mão de obra, ou se está também postada 

em paradigmas tecnológicos que permitam a elevação da produtividade dos fatores ou o 

desenvolvimento de novos processos. 

Conforme observado neste capítulo, para as empresas sobreviverem no mercado é 

necessário um bom aporte de capacidade tecnológica. Ressalta-se ainda que o aprendizado é 

um dos mecanismos chaves no processo de acumulação de conhecimento, e este por sua vez é 

a base do processo de inovação.  

Isto posto, o capítulo seguinte trata do referencial metodológico abordado neste 

estudo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

Este capítulo descreve a maneira como foi realizada esta pesquisa, buscando relacionar 

a teoria desenvolvida sobre capacidades tecnológicas com a realidade existente na 

agroindústria canavieira do Centro-Oeste. Assim são descritos, nesta ordem, o delineamento 

da pesquisa, a população e amostra, bem como a fonte da coleta de dados e a análise dos 

dados coletados. 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa caracteriza-se, quanto à natureza, como uma pesquisa aplicada, que tem 

por objetivo conceber conhecimentos para aplicação na prática, direcionados à solução de 

problemas específicos. Abrange verdades e interesses locais, cooperando para o emprego do 

conhecimento pelas empresas e pelo Estado. 

Com relação à abordagem, ressalta-se que este trabalho possui caráter qualitativo-

quantitativo. A abordagem qualitativa “[...] tem por objetivo a coleta de elementos não 

disponíveis, que, ordenados sistematicamente, de acordo com processos adequados, 

possibilitam o conhecimento de uma determinada situação ou hipótese” (MUNHOZ, 1989, p. 

85). Em contrapartida, a abordagem quantitativa busca medir o grau em que algo está 

presente. Esta metodologia requer o uso de técnicas estatísticas, tais como: média, 

porcentagem, desvio padrão, moda, mediana, dentre outras. Este tipo de pesquisa recorre à 

linguagem matemática para relatar as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

O emprego conjunto da pesquisa qualitativa e quantitativa oportuniza a extração de mais 

informações do que se poderia obter de maneira isolada (FONSECA, 2002; SCHMIDT, 

2006). 

No que tange ao objetivo, este trabalho pode ser considerado como de natureza 

exploratória (pelo fato desta pesquisa ser realizada sobre um problema ou questão que ainda é 

pouco conhecido, pouco explorado ou que não tem nenhum estudo anterior a seu respeito), 

bem como de natureza descritiva (pelo fato de se procurar descrever/analisar o nível 

tecnológico da agroindústria canavieira no Centro-Oeste do Brasil, por meio do instrumental 

das capacidades tecnológicas). 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, este trabalho teve como passo 

inicial o “[...] levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
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escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 

2002, p. 32). Esta busca consistiu primeiramente em apresentar dados da produção mundial e 

brasileira a respeito da cana-de-açúcar, do açúcar e do etanol, além de caracterizar a 

agroindústria canavieira no Brasil e, mais especificamente, no Centro-Oeste. Foram utilizados 

dados fornecidos por órgãos governamentais, entidades representativas do setor, publicações 

científicas e outros materiais impressos, com o intuito de auxiliar na interpretação da evolução 

do setor. 

Após a caracterização desse setor produtivo, quanto aos procedimentos buscou-se 

apontar qual é a matriz de capacidades tecnológicas das usinas processadoras de açúcar e 

etanol no Centro-Oeste brasileiro, a partir de uma realidade mais completa e real dos fatos que 

caracterizam o problema pesquisado (FERRARI, 1982). 

Sendo assim, a segunda parte baseou-se numa pesquisa de campo, contendo 

questionário para processamento de coleta de dados junto a empresas do setor canavieiro na 

região centro-oestina. Esse questionário (vide Anexo B) foi adaptado de Souza et al. (2005) e 

Shikida et al. (2011), que fizeram pré-teste e empregaram este instrumento em trabalhos 

similares realizados nas agroindústrias canavieiras de estados como o Paraná, São Paulo e 

Minas Gerais (isto reforça a necessidade de ampliar esta análise para o Centro-Oeste do 

Brasil). O questionário empregado neste estudo baseou-se na matriz de capacidades 

tecnológicas, demonstrada no Quadro 6 e foi respondido pela diretoria das unidades 

pesquisadas (pressupõe, portanto, que o entrevistado conhece, a fortiori, o assunto do 

questionário). 

 

4.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Nesta seção descreve-se o universo deste estudo e a maneira como foi selecionada a 

amostra. 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), a população a ser pesquisada consiste num 

conjunto de indivíduos e/ou universo da pesquisa que possuem, pelo menos, uma 

característica em comum, enquanto que a amostra é um pequeno grupo de pessoas abstraídos 

da população, pois é muito difícil trabalhar com todos os elementos que a compõem. A 

amostra é finita e quanto maior for esta, mais significativa é a pesquisa.  

Por amostragem entende-se que é o procedimento pelo qual se alcança algumas 

informações sobre toda a população, examinando-se apenas uma parte do universo. A técnica 

de amostragem utilizada foi a não probabilística, ou seja, intencionalmente, e por 
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acessibilidade (destituída de qualquer rigor estatístico), em razão de especificidades do 

questionário a ser aplicado no setor em questão, uma vez que este evidencia, entre outras 

coisas, particularidades de estratégias empresariais. Esta amostragem é utilizada em estudos 

exploratórios ou qualitativos em que não é postulado um elevado nível de precisão, ou 

melhor, pode ser empregada quando “embora se tenha a possibilidade de atingir toda a 

população, retiramos a amostra de uma parte que seja prontamente acessível” (COSTA 

NETO, 1988, p. 44). Contudo, foram pesquisadas empresas de diversos portes para retratar de 

forma mais realista o universo de análise e o resultado percentual dos respondentes foi 

plenamente satisfatório.  

As empresas selecionadas para participar desta pesquisa foram todas as agroindústrias 

canavieiras que se localizam nos três estados produtores do Centro-Oeste, a saber: Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás (não há unidades produtivas no Distrito Federal). Os 

nomes delas, bem como outras informações, encontram-se disponíveis nos sites do Sindicato 

da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado de Goiás (SIFAEG) e Sindicato das Indústrias 

Sucroalcooleiras do Estado do Mato Grosso (SINDÁLCOOL) e da Associação dos 

Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul (BIOSUL), mas também puderam ser 

reconfirmados no site do Ministério da Agricultura. 

A consulta aos sites foi realizada em 10/07/2013 e apresentou 67 empresas 

cadastradas, sendo 9 no Mato Grosso, 22 no Mato Grosso do Sul e 36 em Goiás. No 

desenvolvimento da pesquisa, procurou-se manter as mesmas porcentagens de entrevistados 

por estado, porém, em alguns estados os entrevistados apresentaram-se menos dispostos a 

responderem o questionário, não sendo possível manter a mesma proporção. Desse modo, no 

Mato Grosso 100% dos entrevistados responderam ao questionário (a amostra foi igual ao 

universo), no Mato Grosso do Sul esse percentual de respondentes foi de 54,5% dos 

pesquisados, já em Goiás o índice de respondentes foi de 50%. Nesta pesquisa foram 

consideradas somente as unidades em operação durante o período de aplicação dos 

questionários. Vale lembrar que esta pesquisa amostral foi por acessibilidade, e todas as 

respostas dadas individualmente foram analisadas no grupo de cada estado, não permitindo 

assim revelar características idiossincráticas de cada unidade produtiva. Convém destacar que 

as unidades pesquisadas que responderam a este questionário foram de porte grande, médio e 

pequeno, ou seja, houve uma representatividade numérica do universo de todos os tipos 

possíveis das empresas em questão. Apenas como cotejo, os resultados percentuais extraídos 

dos estados do Centro-Oeste foram, em seu conjunto, maiores do que nos estudos realizados 

para o Paraná, São Paulo e Minas Gerais – feitos por Shikida et al. (2011). 
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4.3 FONTE DA COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados consiste na busca por informações que serão utilizadas para elucidar 

um fenômeno ou fato que o pesquisador quer elucidar.  

Neste trabalho, as fontes de dados são caracterizadas por dois conjuntos. O primeiro 

conjunto – de natureza secundária – refere-se aos dados concernentes à elaboração da revisão 

de literatura (caracterização da agroindústria canavieira no Brasil e Centro-Oeste) e do 

referencial teórico sobre a matriz de capacidades tecnológicas.  

Já o segundo conjunto – de natureza primária – reporta-se aos dados que foram 

levantados via técnica de interrogação mediante aplicação de questionário (vide Anexo B) 

composto por 17 questões objetivas (o respondente pode optar somente por uma resposta 

entre as constantes em uma lista predeterminada, selecionando aquela que desejava fornecer) 

e aplicadas in loco junto às agroindústrias canavieiras da região Centro-Oeste.  

Assim, como todo instrumento de pesquisa, um questionário dessa natureza traz 

algumas vantagens, mas também apresenta limitações. Uma das vantagens está na 

possibilidade de atingir um grande número de pessoas, em um curto espaço de tempo, com 

uma considerável economia de recursos financeiros e humanos, além do anonimato dos 

respondentes. Entretanto, de maneira oposta, as limitações se traduzem no pequeno número 

de questões que geralmente compõem os questionários, pois se eles forem muito extensos 

apresentam muitas chances de não serem respondidos pelos pesquisados.  

A aplicação de um pré-teste do questionário, como é de praxe na maior parte das 

pesquisas de campo, neste caso, não se fez necessária, tendo em vista que um questionário 

semelhante foi aplicado com êxito por Shikida et al. (2011), em que, apesar das dificuldades 

encontradas, obtiveram um índice de 39%, 40% e 35% de respondentes das unidades 

paulistas, mineiras e paranaenses, respectivamente; um índice considerado também acima do 

satisfatório (GIL, 2000). 

A coleta de dados primários foi permeada por intermédio de um contato inicial feito 

via e-mail pelo professor orientador desta pesquisa no dia 21 de junho de 2013 com os 

diretores: Roberto Hollanda Filho (BIOSUL); Jorge dos Santos e Piero Vincenzo Parini 

(SINDÁLCOOL); e José Mauro de Oliveira Ferreira (SIFAEG). Desta feita, foi solicitada 

uma abertura nas assembleias desses sindicatos para que se pudesse aplicar pessoalmente 

(pela mestranda autora deste trabalho) um breve, mas objetivo, questionário sobre 
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capacidades tecnológicas. Vale dizer que uma aplicação de questionários, deste nível, em 

usinas isoladamente poderia repetir respostas como as obtidas em estudos antecessores
3
. 

A aplicação do questionário ocorreu nos meses de julho, agosto e setembro de 2013, e 

consistiu em uma entrevista estruturada, ou seja, que seguiu um roteiro previamente 

estabelecido, com questões que facilitaram descrever as especificidades dos quatro âmbitos 

norteadores das capacidades tecnológicas (operação/produção; investimento; inovação e 

âmbito das relações com a economia). O objetivo deste tipo de entrevista era conseguir 

respostas diferentes a uma mesma pergunta, tornando possível a comparação entre os 

entrevistados. 

Naquele momento, entrevistaram-se os executivos/diretores das agroindústrias 

canavieiras do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, que participaram das assembleias 

que ocorreram nas estruturas do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol e Açúcar do 

Estado de Goiás (SIFAEG) e Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado do Mato 

Grosso (SINDÁLCOOL), com exceção da Associação dos Produtores de Bioenergia de Mato 

Grosso do Sul (BIOSUL), onde este mesmo questionário foi aplicado pelo Sr. Isaías 

Bernardini, Diretor da Biosul (frisa-se, contudo, que não houve nenhuma interferência que 

pudesse viesar os resultados obtidos; esta instituição prezou pelo recebimento do questionário, 

aplicação in loco e reenvio para a presente autora com o maior rigor possível). 

  

4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise tem como intento a organização dos dados de forma que torne possível o 

fornecimento de respostas para o problema proposto. 

Tendo em vista o levantamento dos dados, o passo seguinte foi fazer a tabulação 

estatística destas informações. O processo de tabulação resume-se no agrupamento e 

contagem de todos os casos que estão nas diversas categorias de análise, ou seja, a tabulação 

consiste na robusta contagem das frequências das categorias de cada conjunto (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

                                                 
3
 “Com vistas a revelar as dificuldades de obtenção de respostas durante esta pesquisa, a seguir apresenta-se um 

trecho do e-mail respondido (cópia textual) por um dos pesquisados: Por norma interna da empresa, a unidade 

‘X’ não divulga informações de caráter estratégico e/ou política de trabalho da companhia. Agradecemos o 

interesse por nossa opinião e lamentamos não poder contribuir com as informações solicitadas” (SHIKIDA et 

al., 2011, p. 611). 
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Como passo seguinte à coleta dos dados, tratou-se de verificar se essas informações 

ajustam-se a temática de quais bases se assentam a competitividade da agroindústria 

canavieira do Centro-Oeste. 

De acordo com compromisso firmado a priori e durante a aplicação do questionário, a 

análise estatística dos dados foi realizada de maneira agregada, por estado, não revelando 

características particulares de uma ou outra usina/destilaria. 

No intuito de analisar os dados obtidos, inicialmente relacionou-se cada usina a um 

grupo econômico ao qual pertence, agrupando-as. Depois, as mesmas foram identificadas por 

estado federativo. Em um segundo momento, a partir deste agrupamento, para cada pergunta 

foi levantada a quantidade de respostas positivas e atribuiu-se um percentual de ocorrência 

(%) para cada questão. 

Feita esta explicação metodológica, o capítulo seguinte trata dos resultados e 

discussão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados coletados junto às usinas ou destilarias da 

região Centro-Oeste do Brasil. Este procedimento de análise e interpretação dos dados tem 

como propósito analisar a dinâmica tecnológica da agroindústria canavieira centro-oestina, 

por meio do instrumental das capacidades tecnológicas. 

Convém destacar que este estudo foi realizado para um universo de 67 usinas e/ou 

destilarias cadastradas no site do MAPA. No Mato Grosso, das 9 unidades pesquisadas, 100% 

responderam ao questionário; no Mato Grosso do Sul, das 22 unidades pesquisadas, o 

percentual de respondentes foi de 54,5%; em Goiás, das 36 unidades pesquisadas, o índice de 

respondentes foi de 50%. Este percentual de respostas pode ser considerado satisfatório à luz 

da literatura de técnicas de pesquisa em economia (GIL, 2000); ademais, frisa-se que são 

muitas as dificuldades encontradas para se obter dados que revelam características 

competitivas de um importante setor da economia nacional, mormente da agroindústria 

canavieira (SOUZA et al., 2005).  

O Quadro 7 sintetiza os principais resultados obtidos pela coleta de informações via 

questionário aplicado, onde apresentam-se os percentuais de ocorrências no que tange a 

matriz de capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira do Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul e Goiás. 

 

Quadro 7 – Matriz de capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás, segundo percentual de ocorrências 

Âmbitos Perfis 
Capacidade tecnológica (% de ocorrências) 

MT MS GO 
Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. 

Investimento 
Inicial 100 100 - 100 100 - 100 100 - 

Execução de projetos 100 100 87,5 100 100 12,5 100 100 61,5 

Operação 

/Produção 

Engenharia de processo 100 100 25 100 87,5 25 84,6 84,6 61,5 

Engenharia de produto 50    0 37,5   50 25 37,5 38,5 53,8 61,5 

Gestão industrial 100 87,5 0 100 100 0 84,6 100 0 

Inovação 

Capacidade de buscar 

inovações de produto e 

processo e de desenvolver 

P&D 

100 75 12,5 100 75 12,5 92,3 76,9 46,2 

Relações 

com a 

economia 

Inserção no ambiente 

organizacional e 

institucional 

100 75 0 87,5 75 12,5 92,3 84,6 23,1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme se pode verificar 100% das unidades pesquisadas nos três estados dominam 

o estágio básico do perfil inicial (estudos de viabilidade técnico-econômica; seleção do local; 

cronograma de investimentos) e execução de projetos no âmbito dos investimentos 
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(construção de plantas) (1ª coluna de cada estado e 1ª e 2ª linhas). A decisão de localização 

(investimento) de uma agroindústria canavieira é muito importante e deve ser amparada por 

estudos consistentes de viabilidade técnico-econômica, dado que os ativos compreendidos 

nesta transação possuem alta especificidade de localização (a plantação de cana-de-açúcar a 

mais de 50-70 km da usina inviabiliza economicamente esta atividade). Devem ser 

considerados ainda os acessos aos recursos hídricos (em alguns casos), proximidade dos 

fornecedores, impostos e legislação ambiental, condições de infraestrutura de transporte, etc.  

Constata-se também que 100% dos respondentes de cada estado possuem capacidades 

tecnológicas necessárias para a realização de investimentos iniciais no estágio intermediário 

(2ª coluna de cada estado e 1ª e 2ª linhas). Entende-se assim (e não era de se esperar algo 

diferente) que as usinas e/ou destilarias, quando da efetivação de um investimento inicial 

qualquer, baseiam-se na negociação de contratos com fornecedores e consultas a sistemas de 

informação, seleção do melhor fornecedor de equipamentos, recrutamento e treinamento de 

pessoal qualificado, e engenharia detalhada. Contribuindo para esta discussão, remonta-se a 

Siqueira (2013), que diz que para a instalação de uma agroindústria canavieira exige-se um 

grande aporte de recursos financeiros, sejam eles próprios ou de terceiros; portanto, já era 

esperado o fato das empresas entrevistadas adotarem um detalhado plano de investimentos.  

De acordo com a classificação de Lall (1992), e para o âmbito de investimento, 

presume-se que a empresa que realiza as atividades equivalentes à gradação intermediária terá 

requisitos necessários para desempenhar as atividades correspondentes à capacidade básica.  

Não obstante, no que diz respeito ao nível de gradação avançada (3ª coluna de cada 

estado e 2ª linha), âmbito de investimentos, a matriz expõe pela primeira vez as diferenças 

que existem em termos de capacidades tecnológicas entre Mato Grosso (87,5%), Mato Grosso 

do Sul (12,5%) e Goiás (61,5%), concernentes à questão do desenho do processo básico, 

desenho e fabricação dos equipamentos. Isto demonstra que algumas unidades diferenciam-se 

das demais apesar de conviverem no mesmo contexto regional. O menor percentual 

apresentado pelo Mato Grosso do Sul neste item pode ser explicado pelo fato de que as 

unidades lá instaladas adquirem de terceiros os equipamentos necessários ao processo 

produtivo, em função, sobretudo, de sua proximidade física com o Estado de São Paulo. Ao 

revés, as usinas que se localizam em regiões mais distantes deste polo de máquinas e 

equipamentos para a agroindústria canavieira, procuram aperfeiçoar a capacidade de 

conservação e reparos nos equipamentos ou processos para evitar a suspensão das atividades 

por muito tempo, explicando assim os altos percentuais para Mato Grosso e Goiás para o 
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perfil em questão. Este aspecto já havia sido ressaltado por Vian (2003), sendo agora 

corroborado para o Centro-Oeste. 

No âmbito da operação/produção, no perfil de engenharia de processo, também se 

percebem algumas diferenças em termos de capacidades tecnológicas para os estados 

pesquisados. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul dominam 100% da gradação básica (1ª 

coluna de cada estado e 3ª linha). Isto demonstra que as unidades entrevistadas nestes dois 

estados possuem as capacidades tecnológicas necessárias para a realização das atividades 

rotineiras que se traduzem em controle de qualidade, levantamento e análise dos problemas, 

manutenção preventiva e retenção de processo tecnológico. Já em Goiás, apenas duas usinas 

entrevistadas sinalizaram que não executam tais atividades (estágio básico deste perfil), o que 

faz com que este estado tenha um percentual de 84,6%. Com efeito, isto pode vir a prejudicar 

o desempenho dessas unidades produtivas porquanto atitudes como a manutenção preventiva 

dos equipamentos podem reduzir custos evitando também imprevistos, tais como uma 

possível parada não programada durante a moagem no período da safra. 

Ainda no âmbito da operação/produção e perfil engenharia de processo, destacando 

agora a gradação intermediária, Mato Grosso apresentou domínio de 100% neste quesito (2ª 

coluna e 3ª linha), enquanto que Mato Grosso do Sul e Goiás exibiram percentuais também 

altos e muito próximos, 87,5% e 84,6%, respectivamente. Esta gradação está relacionada à 

redução de custos, modificação de novas tecnologias de processo, adaptação de processo aos 

novos produtos e melhoria na qualidade dos produtos. Contudo, no tocante à gradação 

avançada (3ª coluna de cada estado e 3ª linha), que engloba a inovação própria de processo 

em departamento de P&D, em Goiás 61,5% das unidades pesquisadas figuram neste nível, ao 

passo que nos outros dois estados (MT e MS) esse percentual foi de apenas 25%. 

Diante deste panorama, se nota uma importante vantagem competitiva para as 

unidades produtivas do Estado de Goiás frente a Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, isto no 

contexto geral da operação/produção e perfil engenharia de processo, pois a inovação própria 

de processo em departamento de P&D é um dos grandes responsáveis pelas melhorias 

observadas no desempenho econômico das sociedades industriais e, particularmente, das 

empresas, conforme citou Dosi e Freeman (1992). 

Dando sequência à análise do Quadro 7, quanto ao perfil engenharia de produto, 

verifica-se que a engenharia reversa e pequenas adaptações às necessidades do mercado (nível 

básico – 1ª coluna e 4ª linha) são práticas pouco comuns
4
 na agroindústria canavieira do 

                                                 
4
 “Isto está relacionado ao fato de os dois principais produtos da agroindústria canavieira, o açúcar e o álcool, 

apresentarem maiores oportunidades de ganhos em redução de custos, por meio de melhorias no processo de 
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Centro-Oeste, pois Mato Grosso e Mato Grosso do Sul apresentaram 50% deste tipo de 

engenharia e Goiás apenas 38,5%. Para a gradação intermediária (2ª coluna de cada estado e 

4ª linha), que trata de modificação de produtos adquiridos por licenciamento, o Estado do 

Mato Grosso não apresentou ocorrência, enquanto que Mato Grosso do Sul acusou 25% desta 

engenharia e Goiás se sobressaiu com 53,8% neste quesito. Quando se ressalta a gradação 

avançada (3ª coluna de cada estado e 4ª linha) repete-se o mesmo destaque observado para 

Goiás (61,5%) frente ao Mato Grosso (37,5%) e Mato Grosso do Sul (37,5%). Vale dizer que 

mesmo não sendo um expediente tão utilizado como a engenharia de processo, a engenharia 

de produto no Estado de Goiás mostrou uma maior tendência para inovações nos produtos. 

Não é de se estranhar que este estado esteja hoje ocupando o segundo lugar no ranking de 

produção nacional de cana-de-açúcar, agora destoando por tentativas de inovação no produto. 

No que tange ao perfil da gestão industrial, âmbito operação/produção, não houve 

ocorrência nos três estados para a gradação avançada (3ª coluna de cada estado e 5ª linha). 

Isto demonstra que não acontece a venda de pacotes tecnológicos ou licenciamento de 

tecnologia para terceiros na agroindústria canavieira do Centro-Oeste. Contudo, 100% dos 

entrevistados no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul realizam as capacidades tecnológicas 

compreendidas no nível básico (1ª coluna de cada estado e 5ª linha), ou seja, efetuam o estudo 

geral dos métodos e dos tempos de trabalho e controle de estoques; para Goiás este índice se 

aproxima, totalizando 84,6% dos respondentes. Na gradação intermediária (2ª coluna de cada 

estado e 5ª linha), 100% das unidades entrevistadas em Mato Grosso do Sul e Goiás 

assinalaram este quesito, enquanto que o Mato Grosso apresentou um índice de 87,5%, ou 

seja, nos três estados estudados existe num percentual expressivo o monitoramento da 

produtividade e coordenação melhorada. 

Após análise do âmbito da operação/produção, faz-se necessário realçar aqui uma 

constatação que coaduna com o referencial teórico, ou seja, aspectos como o controle da 

qualidade, manutenção preventiva, controle e monitoramento da produtividade, redução de 

custos, etc., evidenciam para a agroindústria canavieira uma forte tendência de aprendizado 

derivado do “fazer” (learning-by-doing), que consiste em situações que perscrutam novas 

maneiras de se produzir um determinado produto e de se obter avanços e melhorias no 

desempenho do processo/gestão/operação desta atividade produtiva. 

No âmbito da inovação, perfil da capacidade de buscar inovações de produto e 

processo e de desenvolver P&D, percebeu-se que 100% das unidades entrevistadas no Mato 

                                                                                                                                                         
produção, do que em diferenciação de produto, dadas as características da demanda, que se fundamenta em 

características intrínsecas e objetivas desses produtos” (SHIKIDA et al., 2011, p. 615-616). 
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Grosso e Mato Grosso do Sul apresentam capacidades tecnológicas de gradação básica (1ª 

coluna de cada estado e 6ª linha), que diz respeito ao conhecimento mínimo sobre a 

tecnologia em uso, indispensável para as empresas se manterem no mercado; em Goiás, este 

índice ficou em 92,3%. No nível intermediário (2ª coluna de cada estado e 6ª linha) – 

conhecimentos científicos, pessoal qualificado e algum direcionamento para P&D – os três 

estados acusaram um índice semelhante, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (75% 

respectivamente) e Goiás (76,9%). Entretanto, na gradação avançada deste mesmo perfil, 

âmbito da inovação (3ª coluna de cada estado e 6ª linha) – que engloba a criação ou detenção 

de novas tecnologias com forte aparato de P&D – Goiás foi o destaque com 46,2%, seguido 

mais de longe por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (com apenas 12,5%).  

Concernente ao perfil inserção no ambiente organizacional e institucional que pertence 

ao âmbito das relações com a economia (última análise do Quadro 7 – 7ª linha) percebeu-se 

nesta matriz que as agroindústrias canavieiras entrevistadas diminuem seus percentuais de 

ocorrência conforme as gradações avançam do nível básico para o intermediário e deste para 

o avançado. Neste âmbito e perfil, os percentuais dos três estados na gradação básica (1ª 

coluna de cada estado e 7ª linha) foram muito próximos: Mato Grosso obteve 100%, Mato 

Grosso do Sul 87,5% e Goiás 92,3. Isto quer dizer que grande parte das usinas ou destilarias 

presentes nesses estados costuma adquirir bens e serviços locais, trocam informações com 

fornecedores, realizam alianças e afiliações em nível básico. Também ocorreu cenário 

semelhante na gradação intermediária (2ª coluna de cada estado e 7ª linha), pois Mato Grosso 

e Mato Grosso do Sul atingiram um percentual de 75% cada um, enquanto que Goiás 

alcançou um percentual superior (84,6%). Diante desse resultado, pode-se afirmar que um 

grande número das unidades pesquisadas em cada estado (MT, MS e GO) realizam projetos 

com clientes e fornecedores, tendo ligações com instituições de C&T [neste caso a referência 

é o CTC – Centro de Tecnologia Canavieira – que atende grande parte da demanda das usinas 

e destilarias do Brasil no tocante à C&T (CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA, 

2013)], além de alianças e afiliações em nível intermediário. Na gradação avançada (3ª coluna 

de cada estado e 7ª linha), Mato Grosso não apresentou ocorrência nesse quesito e os 

percentuais de ocorrências nesse nível para Mato Grosso do Sul e Goiás foram de, 

respectivamente, 12,5% e 23,1%; ou seja, observou-se que quase não ocorreu a venda de 

pacotes tecnológicos ou licenciamento de tecnologia para terceiros, nem P&D cooperativo ou 

alianças e filiações em nível avançado. Goiás foi o que mais destoou neste quesito em função 

de existências de plantas industriais de capital internacional que priorizam este aspecto. 



61 

 

Observa-se aqui, com maior ênfase para as gradações básica e intermediária, outra 

forma de aprendizado [“aprendizado por interação” (LBI), citado por Rosenberg (1982)], que 

perpassa pelo fato dos agentes (fornecedores-firma-consumidores) consentirem a troca de 

informações, ações conjuntas, divisão de responsabilidades, estabelecimento de código e 

procedimentos, etc., que almejam em última instância a maximização de processos e 

produtos. 

Ainda no contexto abordado das relações com a economia, perfil da inserção no 

ambiente organizacional e institucional, convém ressaltar o importante trabalho que 

instituições como SINDÁLCOOL, BIOSUL e SIFAEG representam para este setor, 

porquanto procuram promover encontros entre os associados com o propósito de atualizar os 

conhecimentos de técnicas e sistemas, almejando a melhoria de rendimento e qualidade da 

produção, além da troca de informações com fornecedores e clientes. Também coordenam 

ações institucionais junto aos poderes públicos federal, estadual e municipal, entidades de 

classe, segmentos empresariais, instituições, etc.  

Como exemplo do trabalho desenvolvido por estes sindicatos, Centenaro (2012) cita 

que no Mato Grosso do Sul a BIOSUL tem estimulado pesquisas no setor canavieiro por 

intermédio de parcerias com algumas instituições direcionadas para o ramo agrícola, tais 

como: Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS); Universidade Federal do Mato 

Grosso do Sul (UFMS); Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD); Rede 

Interuniversitária para o Desenvolvimento do setor Sucroenergético (RIDESA); e Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

Ainda sob o ângulo institucional, cabe citar a ação da União da Indústria de Cana-de-

açúcar (UNICA), fundada em 1997, que é a maior organização representativa do setor de 

açúcar e bioetanol do Brasil. Esta tem como missão liderar a transformação do setor 

canavieiro nacional em uma moderna agroindústria capaz de concorrer de maneira sustentável 

no Brasil e no mundo nas áreas de etanol, açúcar e bioeletricidade; também se destaca no 

contexto internacional a partir de relacionamentos com governos de outros países no intuito 

de estimular a expansão mundial da produção e consumo de etanol e açúcar. Ressalta-se que 

várias usinas entrevistadas no Centro-Oeste são associadas à UNICA aproveitando, portanto, 

de sua sinergia institucional. 

No intuito de cumprir com um dos objetivos específicos deste trabalho, o de 

dimensionar qual é a gradação tecnológica predominante nos três estados produtores de cana-

de-açúcar na região Centro-Oeste do Brasil (MS, MT e GO) e qual a sua implicação, observa-
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se no Quadro 8 as áreas hachuradas que enfatizam onde estão localizados os maiores 

percentuais de ocorrências num cotejo entre os três estados pesquisados.  

 

Quadro 8 – Matriz de capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás, segundo os maiores percentuais de ocorrências 

comparativamente a cada gradação dos três estados 

Âmbitos Perfis 
Capacidade tecnológica (% de ocorrências) 

MT MS GO 
Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. 

Investimento 
Inicial 100 100 - 100 100 - 100 100 - 

Execução de projetos 100 100 87,5 100 100 - 100 100 - 

Operação 

/Produção 

Engenharia de processo 100 100 - 100 - - - - 61,5 

Engenharia de produto 50 - -  50 - - - 53,8 61,5 

Gestão industrial 100 - - 100 100 - - 100 - 

Inovação 

Capacidade de buscar 

inovações de produto e 

processo e de desenvolver 

P&D 

100 - - 100 - - - 76,9 46,2 

Relações 

com a 

economia 

Inserção no ambiente 

organizacional e 

institucional 

100 - - - - - - 84,6 23,1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Evidenciou-se (vide Quadro 8) que as usinas e destilarias dos três estados dominam 

grande parte das capacidades tecnológicas na gradação básica e intermediária. Porém, merece 

destaque o Estado de Goiás que apresentou, na maioria das vezes, os percentuais mais 

elevados de ocorrências na gradação avançada (que retrata maior dinâmica competitiva), a 

saber: perfil de engenharia de processo; engenharia de produto; capacidade de buscar 

inovações de produto e processo e de desenvolver P&D; e perfil inserção no ambiente 

organizacional e institucional. 

Com efeito, o Estado de Goiás, além de deter o segundo lugar na produção nacional de 

cana-de-açúcar (safra 2012/2013), perdendo apenas para São Paulo, tem a previsão de 

produzir na safra 2013/2014 um total superior a 58 milhões de toneladas de cana, o que 

equivaleria a toda a cana colhida nos estados do Nordeste e do Norte. Recentemente, foi 

anunciada a inauguração da Usina Rio Dourado, localizada no município de Cachoeira 

Dourada – GO, sendo esta considerada uma das mais modernas do país. Esta unidade terá 

capacidade para moer anualmente 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, colheita 100% 

mecanizada, com todos os processos produtivos da indústria automatizados e controlados, 24 

horas por dia, por um Centro de Operações (SIFAEG, 2014b). Este exemplo supracitado é um 

indicador de que Goiás é o estado centro-oestino com o maior percentual de agroindústrias 

canavieiras direcionando investimentos na busca em inovações de produto e processo e 

desenvolvimento de P&D, procurando também aperfeiçoar a trajetória tecnológica do produto 
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e sua tática de comercialização. Este cenário está diretamente relacionado ao perfil estratégico 

do capital que atua neste estado em particular, com parcela representativa do capital 

internacional. 

Ademais, estudo recente sobre os determinantes de localização da agroindústria 

canavieira em Goiás apontou elementos que condicionam os aspectos locacionais desta 

atividade produtiva nesta região e sua preocupação, mormente, com rendimento e qualificação 

dos trabalhadores. 

 

Como corolário, são significativas para a presença das usinas e destilarias nos 

municípios goianos as seguintes variáveis: produção de cana-de-açúcar 

(evidenciando a importância do acesso à matéria-prima agrícola); produtividade 

(pois deste fator se obtém maior ou menor lucro); alfabetização (a qualificação dos 

trabalhadores passa a ser importante para a maior probabilidade da presença dessas 

unidades); e rendimento (onde se tem maior renda espera-se melhores condições de 

infraestrutura para hospedar uma usina e/ou destilaria) (SIQUEIRA et al., 2013, p. 

159).  

 

 

Cabe ponderar que, apesar das diferenças no contexto regional da agroindústria 

canavieira do Centro-Oeste, onde Goiás se destaca, no interior dos estados pesquisados 

convivem usinas e destilarias com diferentes níveis de capacidades tecnológicas (básico, 

intermediário e avançado). 

Porém, uma comparação entre os menores percentuais de ocorrências em cada estado 

irá revelar outro cenário, que será abordado a seguir com o auxílio do Quadro 9. 

 

Quadro 9 – Matriz de capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira do Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás, segundo os menores percentuais de ocorrências em 

cada estado 

Âmbitos Perfis 
Capacidade tecnológica (% de ocorrências) 

MT MS GO 
Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. 

Investimento 
Inicial - - - - - - - - - 

Execução de projetos - - 87,5 - - 12,5 - - 61,5 

Operação 

/Produção 

Engenharia de processo - - 25 - - 25 - - 61,5 

Engenharia de produto -    0 - - 25 - 38,5 - - 

Gestão industrial - - 0 - - 0 - - 0 

Inovação 

Capacidade de buscar 

inovações de produto e 

processo e de desenvolver 

P&D 

- - 12,5 - - 12,5 - - 46,2 

Relações 

com a 

economia 

Inserção no ambiente 

organizacional e 

institucional 

- - 0 - - 12,5 - - 23,1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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No que diz respeito ao dimensionamento da gradação tecnológica menos expressiva 

nos três estados produtores de cana-de-açúcar na região Centro-Oeste do Brasil (MS, MT e 

GO) e a sua implicação (outro objetivo específico desta pesquisa), observa-se que as áreas 

hachuradas indicam onde se localizam os menores percentuais de ocorrências em cada estado. 

Nota-se que a capacidade tecnológica no nível avançado é a que apresenta os menores 

percentuais de ocorrências para os três estados. 

A primeira constatação é que as áreas hachuradas (que destacam onde estão os 

menores percentuais) estão concentradas principalmente na categoria capacidade tecnológica 

avançada. Destarte, é possível delinear os desafios com relação às capacidades tecnológicas 

que a agroindústria canavieira do Centro-Oeste ainda necessita fundamentar para traçar 

melhores estratégias concorrenciais, assentadas nos quatro âmbitos investimentos, 

operação/produção, inovação e de relações com a economia. Isto é, embora muitos aspectos 

positivos tenham sido comentados, faltam ainda elementos, no contexto geral, para que a 

capacidade tecnológica da agroindústria canavieira do Centro-Oeste sustente a gradação 

avançada, que é aquela que permite excelência competitiva. Outrossim, segundo Shikida et al. 

(2005, p. 2), o fato de ainda não ser observada “[...] grandes concentrações de capacidades 

tecnológicas para a gradação avançada, comum na agroindústria canavieira, é ainda fruto do 

secular paradigma subvencionista que imperou no setor até os anos 90”. Nesse período, o 

Estado atuou com forte protecionismo estatal, dado mediante expedientes como subsídios, 

quotas de produção, pesquisas públicas, etc., contribuindo para assegurar a sobrevivência das 

usinas/destilarias, contrariando as regras de mercado e da concorrência (SHIKIDA, 1997). 

Logo, o “aprendizado via pesquisa” (LBS), que abrange as atividades de busca por 

novas tecnologias derivados da presença de departamentos e equipes de P&D, internos ou não 

às firmas, não é uma prática usual na agroindústria canavieira do Centro-Oeste [que também 

foi observado por Shikida et al. (2011) para São Paulo, Minas Gerais e Paraná]. Sendo assim, 

é possível para este setor crescer no desenho do processo básico, no desenho e fabricação dos 

equipamentos, na inovação própria de processo e produto em departamento de P&D, o que 

pode facilitar a criação de novas tecnologias, o patenteamento e a consequente venda de 

pacotes tecnológicos para terceiros. Vale dizer que o momento atual da agroindústria 

canavieira é de predominância de um paradigma tecnológico, em que: 

 

[...] um paradigma tecnológico é um pacote de procedimentos que orientam a 

investigação sobre um problema tecnológico, definindo o contexto, os objetivos a 

serem alcançados, os recursos a serem utilizados, enfim um padrão de solução de 

problemas técnico-econômicos selecionados […] Um paradigma tecnológico é, em 

sim mesmo, um “dado” estrutural, fruto de cumulatividades de conhecimentos 
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tecnológicos, de oportunidades inovativas, das características particulares assumidas 

pelas interações entre aspectos científicos, produtivos e institucionais e, como tal, 

pode e deve ser tratado em conjunto com os aspectos comportamentais que regem a 

difusão de inovações (KUPFER, 1996, p. 356-360).  

 

 

Diante da análise dos dados obtidos por esta pesquisa de campo, em que se procurou 

evidenciar a dinâmica tecnológica na qual está inserida a agroindústria canavieira do Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, constata-se que o conjunto das capacidades tecnológicas 

(evidenciadas em componentes locais e específicos a partir de uma seletividade adotada 

mediante estratégias empresariais) é um fator positivo que afeta a competitividade. 

Segundo a teoria evolucionária (abordada no capítulo 3 deste trabalho), o ambiente de 

concorrência tenderá a produzir ganhadores e perdedores, ocorrendo então um processo de 

seleção das melhores escolhas e estratégias, do qual sobreviverão somente as empresas mais 

aptas. Portanto, sob essa ótica, torna-se importante minimizar os custos, introduzir inovações 

em produtos ou processos (aproveitamento intensivo dos resíduos gerados na indústria), 

modernizar a estrutura organizacional das firmas, dentre outras medidas deste teor. 

Verifica-se que algumas empresas da agroindústria canavieira do Centro-Oeste estão 

direcionando seus objetivos na busca por avanços e melhorias tecnológicas, sobressaindo-se 

das demais por apresentarem características que as conduzirão para melhores trajetórias no 

futuro. Entretanto, o cenário ainda é o de domínio maior das capacidades tecnológicas na 

gradação básica e intermediária, havendo muito espaço para crescer na gradação avançada. 

Mesmo assim é preciso ressaltar que os dados apresentados neste trabalho, em 

comparação com os obtidos por Shikida et al. (2011), mostram um cenário geral da 

agroindústria canavieira do Centro-Oeste próximo ao de São Paulo e muito além ao 

observado para Minas Gerais e Paraná, para os quesitos maiores e menores percentuais de 

ocorrências em cada estado (vide Anexo C). 

Uma razão para este quadro atual das capacidades tecnológicas da agroindústria 

canavieira centro-oestina estar num patamar de relativo destaque, mesmo com algumas 

limitações, está no fato de que a dinâmica concorrencial neste segmento produtivo 

recrudesceu somente com a desregulamentação setorial pós 1990. E as unidades produtivas no 

Centro-Oeste, em sua maioria, foram implantadas exatamente a partir dessa conjuntura, já 

incorporando modernos equipamentos e gestão. Ademais, vale citar que algumas 

usinas/destilarias nesta região de fronteira são de capital paulista e internacional, que apregoa 

maior busca inovativa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento das capacidades tecnológicas tornou-se no mundo moderno 

condição prioritária para que as empresas possam sobreviver em mercados cada vez mais 

dinâmicos. Sendo assim, essas devem acompanhar, e sempre que possível, antecipar-se as 

mudanças tecnológicas para suprir as demandas do mercado e superar a concorrência. 

Para tanto, este estudo objetivou analisar a dinâmica tecnológica da agroindústria 

canavieira nos três estados do Centro-Oeste do Brasil por meio do instrumental das 

capacidades tecnológicas [conceito de Lall (1992)], sob quatro ênfases prioritárias: no 

investimento (execução inicial e de novos projetos); na operação/produção (engenharias de 

processo e produto e gestão industrial); na inovação (capacidade de buscar inovações de 

produto e processo e de desenvolver pesquisa e desenvolvimento – P&D); e no âmbito das 

relações com a economia (inserção no ambiente organizacional e institucional).  

Foram selecionadas para participar desta pesquisa todas as usinas e/ou destilarias que 

se localizavam nos três estados produtores dessa região, num total de 67 empresas (9 no Mato 

Grosso, 22 no Mato Grosso do Sul e 36 em Goiás). No Mato Grosso 100% dos entrevistados 

responderam ao questionário, no Mato Grosso do Sul esse percentual de respondentes foi de 

54,5% dos pesquisados, enquanto que em Goiás o índice de respondentes foi de 50%. As 

unidades pesquisadas que responderam este questionário foram de grande, médio e pequeno 

porte, atendendo desta forma a representação típica de todas as dimensões produtivas.  

Em resposta ao objetivo geral deste estudo observou-se que, no contexto geral, as 

agroindústrias canavieiras do Centro-Oeste realizam atividades básicas e rotineiras (gradação 

básica – todos os perfis), tais como: estudos de viabilidade técnico-econômica, seleção do 

melhor local, cronograma de investimentos, construção de plantas, o controle da qualidade no 

processo de produção, levantamento e análise dos problemas, manutenção preventiva dos 

equipamentos, estudo geral dos métodos e dos tempos de trabalho, controle dos estoques, 

conhecimento mínimo da tecnologia utilizada e troca de informações com fornecedores, 

dentre outras. 

Mais especificamente esta pesquisa procurou dimensionar qual é a gradação 

tecnológica predominante e a menos expressiva nos três estados produtores de cana-de-açúcar 

na região Centro-Oeste do Brasil (MS, MT e GO) e qual a sua implicação. Sendo assim, 

conclui-se que as usinas e/ou destilarias dos três estados (MT, MS e GO) dominam 

fundamentalmente uma grande parte das capacidades tecnológicas na gradação básica e 

intermediária [dessa forma, estes resultados assemelham-se aos apresentados por Souza et al. 
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(2005) e Shikida et al. (2011)]. No tocante à gradação avançada, observou-se que o Estado de 

Goiás apresentou a maior concentração técnica, sobressaindo-se ao Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul em vários perfis da matriz de capacidades tecnológicas.  

Constatou-se ainda que além de Goiás apresentar os maiores percentuais na gradação 

avançada no que diz respeito à matriz de capacidades tecnológicas, esse estado também 

superou Minas Gerais na safra 2012/2013 e se tornou o segundo maior produtor de cana-de-

açúcar do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo. Dados apontam que no ano 2000, Goiás 

era responsável por 2,9% da área plantada de cana no Brasil e tinha uma participação de 

apenas 3,1% na produção nacional, em 2009 essa área passou a representar 6% do total 

nacional e a seu market share no ranking nacional de produção de cana-de-açúcar já era de 

6,5%. Embora não seja possível a revelação de dados individuais das unidades pesquisadas 

(quando da aplicação do questionário este item foi firmado), neste estudo observou-se que o 

capital internacional e paulista, detentores de algumas usinas/destilarias também no estado 

goiano, vem priorizando a busca por inovações e gestão competitiva mais do que nos demais 

casos verificados. Com efeito, o padrão econômico-financeiro dominante deste tipo de capital 

impõe de certa forma um padrão tecnológico igualmente dominante. 

Outro objetivo específico deste trabalho foi apontar as possíveis diferenças e 

similaridades na matriz de capacidades tecnológicas das agroindústrias canavieiras instaladas 

na região Centro-Oeste. Conforme exposto, as desigualdades entre as agroindústrias 

canavieiras desses estados podem ser compreendidas como sendo derivadas de estratégias 

empresariais, que reflete em diferentes níveis de acumulação tecnológica e melhores 

condições concorrenciais. Sendo assim, se a expansão produtiva recente deste segmento 

produtivo – cada vez mais baseada em padrões técnicos e organizacionais modernos, mas 

ainda calcada em capacidades tecnológicas situadas, sobretudo, na gradação básica e 

intermediária – apoiar-se em novas soluções tecnológicas concentradas na gradação avançada, 

a competitividade da região Centro-Oeste no contexto da economia canavieira será 

potencializada. Contudo, o cenário atual de desregulamentação setorial impõe uma nova 

institucionalidade privada e pública, que possa combinar interesses nem sempre congruentes, 

seja por parte do Estado, seja por parte das usinas. 

Neste sentido, sugere-se direcionar esforços para crescer no desenho do processo 

básico, no desenho e fabricação dos equipamentos, na inovação própria de processo e produto 

em departamento de P&D, o que certamente facilitará a criação de novas tecnologias, o seu 

patenteamento e a consequente venda de pacotes tecnológicos para terceiros. Ademais, em um 

ambiente de maior complexidade tecnológica e geração de valor, também se torna premente 
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para a agroindústria maximizar os processos voltados para novos produtos da cana-de-açúcar, 

especialmente em termos de biotecnologia especializada na produção de ingredientes naturais 

para a indústria de alimentação animal e setor químico. 

Ressalta-se a importância de estudos futuros para investigar se o custo com mais 

investimentos em P&D poderiam ser assimilados pelos atuais produtos dessas usinas – o 

açúcar, etanol e a bioeletricidade – ou se essas empresas teriam que integrar outra trajetória 

tecnológica em seus negócios, tais como a produção de energia e etanol derivado do bagaço 

da cana a partir de uma segunda geração de aproveitamento da celulose. Destaca-se ainda a 

relevância de acordos e parcerias de cooperação tecnológica entre usinas e instituições de 

ensino e pesquisas ou laboratórios de P&D, que vão além do já existente com o CTC. Neste 

contexto, deve-se frisar que todo este suporte demanda não só instituições como recursos 

humanos capacitados para a promoção da geração e introdução de inovações nesta atividade. 

Finalizando, este estudo sugere que no futuro próximo possam ser realizados outros 

trabalhos acerca da agroindústria canavieira, destacando o Centro-Oeste (que ainda é carente 

de pesquisas sobre este segmento). Isto é, podem-se traçar, mediante distintas opções 

metodológicas (esta pesquisa optou por uma), outros desafios da agroindústria canavieira 

nesta região de fronteira, contribuindo para o desenvolvimento deste importante setor da 

economia brasileira. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Figura 1 – Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar: áreas aptas ao cultivo 

da cana-de-açúcar com aptidão agrícola alta, média ou baixa, atualmente 

utilizadas com pastagens, agropecuária ou agricultura 

 

Fonte: Manzatto et al. (2009) 
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ANEXO B 

 

Questionário baseado na Matriz de Capacidades Tecnológicas 

 

1) Existe na Usina/Destilaria, quando da EXECUÇÃO DE UM PROJETO qualquer, seleção 

do melhor fornecedor de equipamentos, engenharia detalhada, recrutamento e treinamento de 

pessoal qualificado para executar este projeto? 

(   ) sim  (   ) não 

 

2) Existe na Usina/Destilaria, quando da EXECUÇÃO DE UM PROJETO qualquer, desenho 

e fabricação dos equipamentos pela própria Usina/Destilaria? 

(   ) sim  (   ) não 

 

3) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (engenharia de 

processo), controle de qualidade, levantamento e análise dos problemas, manutenção 

preventiva, assimilação do processo tecnológico vigente no setor sucroalcooleiro? 

(   ) sim  (   ) não 

 

4) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item engenharia de 

processo), política de redução de custos, modificação de novas tecnologias de processo e 

adaptação de processo ao novo produto, política de melhoria na qualidade dos produtos? 

(   ) sim  (   ) não 

 

5) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item engenharia de 

processo), inovação própria de produto e Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) na própria Usina/Destilaria? 

(   ) sim  (   ) não 

 

6) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item engenharia de 

produto), a engenharia reversa? 

(   ) sim  (   ) não 

 

7) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item engenharia de 

produto), modificação de produtos adquiridos por licenciamento? 
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(   ) sim  (   ) não 

 

8) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item engenharia de 

produto), inovação própria de produto em Departamento de P&D na própria Usina/Destilaria? 

(   ) sim  (   ) não 

 

9) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item gestão 

agroindustrial), o estudo geral dos métodos e dos tempos de trabalho, e controle de estoques? 

(   ) sim  (   ) não 

 

10) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item gestão 

agroindustrial), o monitoramento da produtividade e a coordenação melhorada? 

(   ) sim  (   ) não 

 

11) Existe na Usina/Destilaria, quando da OPERAÇÃO/PRODUÇÃO (item gestão 

agroindustrial), a venda de pacotes tecnológicos ou licenciamento de tecnologia para 

terceiros? 

(   ) sim  (   ) não 

 

12) Existe na Usina/Destilaria, quando da INOVAÇÃO, o conhecimento mínimo sobre a 

tecnologia em uso, necessária para a Usina/Destilaria se manter no mercado? 

(   ) sim (   ) não 

 

13) Existe na Usina/Destilaria, quando da INOVAÇÃO, conhecimentos científicos, pessoal 

qualificado e algum direcionamento para P&D? 

(   ) sim  (   ) não 

 

14) Existe na Usina/Destilaria, quando da INOVAÇÃO, forte aparato de P&D para toda a 

Usina/Destilaria? 

(   ) sim  (   ) não 

 

15) Existe na Usina/Destilaria, quando das RELAÇÕES COM A ECONOMIA, trocas de 

informações com fornecedores, cooperação/alianças e/ou afiliações em nível básico 

(associação patronal de classes, etc., de âmbito local e/ou regional)? 
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(   ) sim  (   ) não 

 

16) Existe na Usina/Destilaria, quando das RELAÇÕES COM A ECONOMIA, projetos 

realizados com clientes e fornecedores, ligações com instituições de C&T (Ciência & 

Tecnologia), cooperação/alianças e/ou afiliações em nível intermediário (de âmbito nacional)? 

(   ) sim  (   ) não 

 

17) Existe na Usina/Destilaria, quando das RELAÇÕES COM A ECONOMIA, P&D 

cooperativo, venda de pacotes tecnológicos ou licenciamento de tecnologia para terceiros, 

cooperação/alianças e/ou afiliações em nível avançado (de âmbito nacional e internacional)? 

(   ) sim  (   ) não 

 

-------------------------------------------------------------- 

PS.: Cumpre dizer que as perguntas abaixo citadas [feitas por Shikida et al. (2011) e que balizaram este estudo], 

não constam no questionário acima porque as diretorias do SINDÁLCOOL, BIOSUL e SIFAEG anteciparam 

suas respostas (todas foram: “SIM”), deste modo economizou-se no tempo de aplicação deste instrumento de 

pesquisa; mesmo assim em entrevistas in loco feita pela pesquisadora também foi validada esta posição do 

“SIM”: 

 

Existe na Usina/Destilaria, quando de um INVESTIMENTO inicial qualquer, estudos de viabilidade técnica-

econômica, seleção de local/produto e/ou serviço sob rigor técnico, cronogramas de investimentos, ou seja, 

quesitos necessários para a efetivação segura de um investimento? 

(   ) sim  (   ) não 

 

Existe na Usina/Destilaria, quando de um INVESTIMENTO inicial qualquer, negociação de contratos com 

fornecedores e prévio sistema de informação sobre quem são estes fornecedores e seus produtos/serviços? 

(   ) sim  (   ) não 

 

Existe na Usina/Destilaria, quando da EXECUÇÃO DE UM PROJETO qualquer, construção de plantas (que 

seguem um planejamento prévio)? 

(   ) sim  (   ) não 
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ANEXO C 

 

Resultados obtidos por Shikida et al. (2011) 

 

Quadro 3 – Matriz de capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira de São Paulo, 

Paraná e Minas Gerais, segundo os maiores percentuais de ocorrências 

Âmbitos Perfis 

Capacidade tecnológica (% de ocorrências) 

São Paulo Paraná Minas Gerais 
Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. 

Investimento 
Inicial 100 100 - 100 100 - 100 100 - 

Execução de projetos 100 100 74 100   100 100  

Operação 

/Produção 

Engenharia de processo 100  24     93  

Engenharia de produto 13 0 65  0   0  

Gestão industrial 100 100 11 100 100     

Inovação 

Capacidade de buscar inovações de 

produto e processo e de desenvolver 

P&D 
100 78 22    100   

Relações com a 

economia 

Inserção no ambiente organizacional 

e institucional 
  11  80  100   

Fonte: Shikida et al. (2011, p. 614) 

 

Quadro 4 – Matriz de capacidades tecnológicas da agroindústria canavieira de São Paulo, 

Paraná e Minas Gerais, segundo os menores percentuais de ocorrências 

Âmbitos Perfis 

Capacidade tecnológica (% de ocorrências) 

São Paulo Paraná Minas Gerais 
Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. Bási. Inter. Ava. 

Investimento 
Inicial   -   -   - 

Execução de projetos   74   60   64 

Operação 

/Produção 

Engenharia de processo   24   0   0 

Engenharia de produto  0   0  0 0 0 

Gestão industrial   11   0   0 

Inovação 

Capacidade de buscar inovações de 

produto e processo e de desenvolver 

P&D 
  22   10   0 

Relações com a 

economia 

Inserção no ambiente 

organizacional e institucional 
  11   10   0 

Fonte: Shikida et al. (2011, p. 619) 




