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5. Crescimento econômico e desenvolvimento regional  

 

Resumo: A agroindústria canavieira possui um papel de relevância para a economia brasileira 

como na geração de empregos e divisas. Contudo, o setor sucroenergético vem passando por 

uma crise com decréscimo da produção de cana e quebras de várias usinas/destilarias. Diante 

disso, esta pesquisa tem por objetivo analisar e compreender quais são as razões e 

consequências da falência de agroindústrias canavieiras em Minas Gerais. Para tanto, foi 

utilizada uma abordagem metodológica explicativa, por meio de coleta de dados primários e 

pesquisa de campo. Os questionários respondidos pelos diretores das usinas/destilarias 

localizadas em Minas Gerais apontam a falta de conhecimento dos gestores como empecilho 

para a tomada de decisões perante as adversidades impostas pelo mercado, assim como 

prejudica o crescimento estratégico das unidades. Quanto a pesquisa de campo, apesar de se 

tratar de uma unidade agroindustrial em recuperação judicial (localizada em Passos) e outra 

unidade falida (localizada em São Sebastião do Paraíso), as causas para as duas situações 

convergem para a gestão financeira e administrativa inadequada. Em ambos os municípios 

visitados, os efeitos negativos da recuperação judicial e da falência atingiram principalmente 

os donos das terras arrendadas. Isso mostra que o preparo empresarial é um diferencial para 

enfrentar a competitividade no setor sucroenergético. 

Palavras-chave: Açúcar e álcool; Crise; Estudo de casos. 

Classificação JEL: Q12; Q13. 

 

Abstract: Sugarcane agribusiness has a relevant role in the Brazilian economy for generating 

jobs and foreign exchange. However, the sucroenergetic sector has been going through a crisis 

with decreased sugarcane production and failure. Therefore, this research aims to analyze and 

understand the reasons and consequences of the bankruptcy of sugarcane agribusinesses in 

Minas Gerais State (Brazil). For this, an explanatory methodological approach was used 

through primary data collection and field research. The questionnaires, answered by the 

directors of the plants/distilleries located in Minas Gerais, points out managers' lack of 

knowledge as an obstacle to decision-making in the face of adversities imposed by the market 

and hindering the strategic growth of the units. As for field research, even though it is an agro-

industrial unit undergoing judicial recovery (located in Passos) and another bankrupt unit 

(located in São Sebastião do Paraíso), the causes for both situations converge to inadequate 

financial and administrative management. In both municipalities visited, the adverse effects of 

judicial reorganization and bankruptcy mainly affected the leased landowners. It shows that 

business preparation is a differential to face the competitiveness in the sucroenergetic sector. 

Key words: Sugar and ethanol; Crisis; Cases study. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema agroindustrial canavieiro é voltado, principalmente, para a produção de 

açúcar, álcool (etanol) e energia. Suas unidades produtoras (usinas e/ou destilarias) dependem 

do fornecimento de cana (parte agrícola) e de bens de capital (parte industrial), estando também 

vinculadas com as distribuidoras de combustíveis, de energia elétrica, com as indústrias de 

alimentos (atacado e varejo) e tradings exportadoras (NEVES; CONEJERO, 2007). Este 

sistema possui um papel de relevância na economia brasileira, por exemplo, na geração de 

empregos (mesmo com a mecanização do corte de cana), divisas e no auxílio à inibição da 

migração de famílias para as grandes áreas urbanas, contribuindo para oportunizar o 

crescimento local de muitos municípios (SANTOS, 2016). 

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2021a; 

2021b; 2021c), a safra 2019/20 de cana-de-açúcar comportou a área de 8,5 milhões de hectares, 

chegando a produtividade média de 75,8 t/ha (dados levantados até dezembro de 2019). Nesse 

âmbito, o Brasil produziu cerca de 642 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, que foram 

destinadas para a fabricação de 29,4 milhões de toneladas de açúcar e 34,9 bilhões de litros de 

etanol. 

Ao longo dos anos, a economia canavieira enfrentou fases de expansão da produção 

com o aumento da capacidade de fabricação e, consequentemente, elevação das áreas ocupadas 

pelo cultivo de cana (CLEIN, 2021). Em uma dessas fases ocorreu a criação do Instituto do 

Açúcar e do Álcool (IAA), em 1933, em que o Estado ditava as regras de comercialização, 

definia políticas de exportação, estoques e preços, determinava quotas de produção entre outros. 

Destarte, o produtor era submetido a uma série de arranjos institucionais que ligavam os 

interesses organizados do setor agroindustrial com as decisões do Estado e, em contrapartida, 

não necessitava se preocupar com alternativas tecnológicas que proporcionassem a redução de 

custos e aumentassem a competitividade setorial, uma vez que a sua permanência no setor 

estava minimamente garantida (RISSARDI JÚNIOR, 2015).  

Na década de 1970 a crise do petróleo gerou um “gargalo” no processo produtivo e, 

nesse contexto, o etanol (à época era denominado álcool) surgiu como alternativa por meio do 

Programa Nacional do Álcool (Proálcool). Após avançar como mistura de álcool 

anidro à gasolina e depois como combustível único (álcool hidratado), entre 1986 e 1995 o 

Proálcool sofreu uma desaceleração, havendo redução da participação dos investimentos 

públicos no Programa, enquanto a oferta e demanda de etanol entrou em desequilíbrio, 

acarretando na perda de interesse da indústria automobilística em produzir e do consumidor em 

comprar veículos movidos exclusivamente com etanol (ANHESINI et al., 2013). 

A crise do Proálcool e a nova orientação ideológica do governo federal, refletida na 

extinção do IAA (em 1990), fez com que a agroindústria canavieira (compreende os segmentos 

agrícola e industrial processadores da cana, com geração de produtos e subprodutos advindos 

dessa atividade) iniciasse um processo de desregulamentação setorial, no qual os produtores 

passaram a conviver com um contexto maior de livre mercado, sem a existência dos incentivos, 

subsídios e intervenção estatal outrora existentes. Nesse âmbito, esse empresariado se viu 

obrigado a buscar cada vez mais o atributo da eficiência técnica, modernizando a estrutura 

organizacional das firmas e buscando outros mecanismos de coordenação (WISSMANN, 

2017). 

Dessa maneira, Paulillo et al. (2007) descrevem que várias usinas e destilarias de cana-

de-açúcar buscaram adquirir maior capacitação produtiva, tecnológica e mercadológica, para 

enfrentar a competição nos mercados, setores e elos das cadeias produtivas, contribuindo para 

a redução dos custos de produção e busca constante por novas oportunidades para o setor. 

Entretanto, muitas usinas e destilarias não se modernizaram. Diante desse novo cenário 
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competitivo, as empresas que insistiram em continuar operando com baixos índices de 

produtividade, ou encerraram suas atividades ou foram incorporadas pelas mais dinâmicas. 

Os efeitos decorrentes da crise internacional de 2008, bem como os problemas 

climáticos e a redução de créditos para atividades produtivas, acarretaram na queda da produção 

de cana entre as safras 2010/11 e 2011/12. Esses fatores dificultaram ainda mais a situação de 

algumas unidades, já com problemas financeiros, em manter e renovar seus canaviais, tornando-

se custoso produzir etanol e/ou açúcar, resultando no término das atividades ou na venda de 

empresas (RISSARDI JÚNIOR, 2015).  

Em Bechlin et al. (2020, p. 252) constata-se que, “no início de 2019, de um total de 444 

usinas instaladas no País, 22,75% estão paradas. Das 343 usinas que estão operando, 4 estão 

com status jurídico ‘falida’ e 48 em ‘recuperação judicial”. É nessa conjuntura evolutiva que 

se encaixa o objetivo dessa pesquisa, o qual busca analisar quais são as razões e consequências 

da falência de agroindústrias canavieiras em Minas Gerais. 

Minas Gerais conta com 34 unidades produtoras de açúcar e/ou etanol, estando a maior 

parcela concentrada no Triângulo Mineiro (SINDICATO DA INDÚSTRIA DE 

FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SIAMIG, 2020; 

FISCHER et al., 2017). Ademais, com base nos dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

– UNICA (2021) e SIAMIG (2020), a produção canavieira em Minas Gerais, safra 2019/20, foi 

68,2 milhões de toneladas (3º maior produtor nacional), de açúcar foi equivalente a 3,2 milhões 

de toneladas (2º maior produtor) e de etanol foi de 3,6 milhões de metros cúbicos (3º maior 

produtor). Quanto ao mercado externo, para a safra 2019/20 o estado mineiro exportou 72% de 

sua produção açucareira e 2% de sua produção de etanol, os demais diferenciais foram 

destinados ao mercado nacional. 

Assim, o desenvolvimento deste trabalho se justifica pelas contribuições que pode trazer 

no tocante às razões e consequências da falência de agroindústrias canavieiras em Minas Gerais, 

segundo a percepção dos diretores de usinas/destilarias, ouvindo membros da sociedade rural 

local e outras autoridades ligadas, direta ou indiretamente, com o setor. Em relação ao campo 

acadêmico, social, histórico e profissional, a literatura retrata diversas razões para a “quebra” 

dessas empresas, entretanto, raras foram aquelas que consultaram como de fato é o dia a dia 

desse sistema em que várias unidades produtivas não conseguiram cumprir compromissos com 

credores e, por fim, decretaram falência. 

Este artigo possui seis seções, incluindo esta introdução (1). Em seguida são realizadas 

exposições concisas de um retrato panorâmico da agroindústria canavieira em Minas Gerais e 

a falência no setor (2). As demais seções retratam a metodologia (3), resultados e discussão (4), 

finalizando com a conclusão (5). 

 

2. AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA EM MINAS GERAIS E A FALÊNCIA NO 

SETOR 

 

Atualmente o Estado de Minas Gerais conta com 34 unidades produtoras de açúcar e 

etanol, sendo 26 municípios com unidades industriais, 120 municípios canavieiros no estado e 

950 mil hectares de cana (SIAMIG, 2020). 

A produção canavieira no estado mineiro cresceu de forma significativa a partir de 1975 

com a implantação do Proálcool, provocando o aumento da produção de etanol e açúcar até a 

década de 1990, quando houve a desregulamentação do setor. Após os anos 2000, a 

agroindústria de cana-de-açúcar volta a se intensificar em decorrência da tecnologia flex fuel 

(oferece ao proprietário de carro a opção de escolher o uso de gasolina e/ou etanol hidratado 

como combustível) e o forte incentivo pela aquisição desses automóveis, o que estimulou a 

produção alcooleira em todo o País (SIQUEIRA; CASTRO JÚNIOR, 2013). 
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Após o ano de 2003, houve uma expressiva concentração de agroindústrias canavieiras 

na região do Triângulo Mineiro e há estimativa de reativação de duas empresas para o ano de 

2020 (CRUZ; MALACOSKI; SHIKIDA, 2019; SIAMIG, 2020). As usinas foram disseminadas 

em áreas próximas aos centros urbanos, o qual estavam vinculados com a exploração do ouro 

e a infraestrutura de armazenagem e logística, pois, a proximidade com o Estado de São Paulo 

proporciona o fácil acesso até o porto. Outro cenário que favorece essa região do Triângulo 

Mineiro são as condições climáticas, tipo de solo e bacias hidrográficas que propiciam a 

produção de cana-de-açúcar (SIQUEIRA; CASTRO JÚNIOR, 2013). A Figura 1 ilustra a 

localização atual das unidades produtoras em Minas Gerais. 

 

Figura 1 – Localização das unidades produtoras em Minas Gerais 

 
Fonte: SIAMIG (2020). 

 

De acordo com os dados da UNICA (2021), na safra 2019/20, o estado mineiro foi o 

terceiro maior produtor nacional de cana, produzindo 68.195 mil toneladas; na produção de 

açúcar, foi o segundo maior produtor nacional dessa commodity, produzindo 3.178 mil 

toneladas; em termos da produção de etanol, foi o terceiro maior produtor nacional, produzindo 

3.567 mil m3. Com base em SIAMIG (2020), na safra 2018/19, Minas Gerais destinou 72% de 

sua produção açucareira e 2% de sua produção de etanol para a exportação, os demais 

diferenciais foram consumidos internamente. A geração de bioeletricidade foi de 2,9 mil GWh 

(Gigawatt-hora), o que representou 13,8% da produção de bioeletricidade no Brasil. 

Contudo, a realidade de Minas Gerais em termos de falências e recuperações judiciais 

não é muito diferente da realidade brasileira. Em seu estudo, Santos (2017, p. 116) aponta que 

das 38 unidades agroindustriais sucroenergéticas (UAS) em Minas Gerais: duas se encontravam 

em processo de recuperação judicial (Companhia Energética Vale do São Simão – Grupo 

Andrade – e a Planalto Agroindustrial) e; duas unidades se encontravam falidas – Usina 

Triálcool e Usina Vale do Paranaíba. 
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Remontando à leitura de Shikida, Azevedo e Vian (2011), pode-se evidenciar algumas 

razões dessa realidade de crise para algumas unidades agroindustriais canavieiras mineiras. De 

fato, tais autores analisaram a dinâmica tecnológica desse setor para São Paulo, Paraná e Minas 

Gerais, utilizando-se do conceito de capacidades tecnológicas. Concluíram que houve um 

expressivo domínio das capacidades tecnológicas básica (simple routine) e intermediária 

(adaptive duplicative) para os três estados pesquisados. Porém, em termos da capacidade 

tecnológica avançada (innovative risky), considerada a tecnologia de ponta de um setor, existe 

uma lacuna e espaço para avançar no que é mais moderno, sobretudo na inovação de processo 

e em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Vale frisar que o conhecimento mínimo sobre a 

tecnologia em uso, necessária para as empresas minimamente se manterem no mercado, é a 

definição da capacidade básica; enquanto a capacidade intermediária é o patamar um pouco 

acima do observado no nível básico, com certa melhoria da tecnologia vigente. 

Cruz, Malacoski e Shikida (2019, p. 100), a partir de pesquisa de campo com experts 

entrevistados, destacaram que o insucesso empresarial para o caso da agroindústria canavieira 

de Minas Gerais pode ser categorizado conforme fatores considerados de:  

– baixo impacto (“vendas inadequadas; relações comerciais; ambiente competitivo; 

controle de estoque de mercadorias e produtos; controle de crédito nas vendas à prazo; estrutura 

da planta industrial; treinamento dos funcionários; propensão à correr risco.”);  

– médio impacto (“despesas operacionais elevadas; controle de qualidade dos produtos; 

formação de preços a partir da demanda; legislação trabalhista; automatização das operações; 

incentivo do governo; sindicato; benchmarking.”) e; 

– alto impacto (“Falta de dinheiro; fluxo de caixa; disponibilidade de empréstimos 

empresariais; garantias pessoais para empréstimos empresariais; disponibilidade de capital 

próprio para negócio; alto custo dos empréstimos; insuficiência de conhecimento 

administrativo; gestão e planejamento; crescimento prematuro e expansão empresarial; 

realização do planejamento da produção; razões climáticas; aumento da renda da terra por causa 

de outras commodities; localização; instabilidade macroeconômica; custo de produção agrícola; 

controle do preço da gasolina; variação da produtividade por incidência de pragas.”).  

Cumpre dizer que todos os fatores – baixo, médio e alto impacto – são importantes para 

explicar o insucesso empresarial dessa atividade produtiva e, vale ressaltar, muitos desses 

fatores relacionados ao malogro também foram expostos no estudo de Roggia, Colombo e Terra 

(2015). 

Cabe destacar que a Teoria da Dependência de Recursos expõe que, ao obter 

empréstimos necessários (capital de terceiros) para o êxito da firma, o papel dos gestores é vital. 

Isto porque esses recursos devem ser conseguidos a taxas satisfatórias, bem como devem ser 

aplicados única e exclusivamente para melhoria da performance da empresa frente aos seus 

concorrentes (GALVAN; COSTA, 2019).  

Sobre as possíveis crises enfrentadas pelas empresas, Salomão e Santos (2012) expõem 

que podem ser das seguintes naturezas: em primeiro, a crise econômica, quando a marca, 

produto ou insumo que é vendido cai em desuso e, consequentemente, as vendas decrescem; 

em segundo, a crise financeira, quando o empresário não consegue pagar suas dívidas, pois os 

valores de entrada são menores do que os de saída; e o terceiro é a crise patrimonial, em que 

ocorre a insolvência por excesso de dívidas.  

A situação de alguns grupos tem sido veiculados nos meios de comunicação, reforçando 

o cenário de crise pelo qual passa a economia canavieira em Minas Gerais. Uma das importantes 

instituições do setor, a NOVACANA, divulgou que o grupo Itaiquara, com duas usinas, sendo 

uma em Passos (MG) e outra em Tapiratiba (SP), entrou com pedido de recuperação judicial. 

A principal dificuldade atribuída pelo grupo para explicar esta situação é o excedente global na 

produção de açúcar, que força o preço para baixo e compromete a margem de lucro e o caixa 

das usinas (NOVACANA, 2019a). Outro grupo, a Infinity Bioenergy, proprietária de duas 
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usinas localizadas em Minas Gerais (Nanuque e São Sebastião do Paraíso), já teve decretada 

sua falência, estando suas unidades em processo de leilão (NOVACANA, 2019b). 

Uma das consequências das falências no setor é a tendência à concentração da produção. 

Sobre isto, Hersen, Shikida e Dahmer (2011) verificaram que houve um aumento da 

concentração na agroindústria canavieira mineira, analisando o período entre as safras 1996/97 

e 2005/06. Fischer et al. (2017) calcularam a concentração da moagem de cana no Estado de 

Minas Gerais durante as safras 2002/03 a 2014/15, evidenciando uma tendência de redução da 

concentração até a média móvel trianual 2010/11-2012/13, porém, a partir desse ponto, houve 

um crescimento nessa concentração. 

Para Scaramuzzo (2020), além da conjuntura difícil pela qual passa a agroindústria 

canavieira, outro problema grave e atual é o da crise da COVID-19 (pandemia por conta da 

Corona Virus Disease), cujo reflexo pode ser traduzido no risco de fechamento de um quarto 

das usinas de açúcar e etanol em operação no Brasil. Tal quadro ocorre porque muitas 

usinas/destilarias já estão em dificuldades financeiras e sem capital de giro para pagar suas 

contas que vencem no curto prazo, mas agora estão sendo fortemente afetadas pelo contexto de 

queda de demanda pelo etanol (devido incertezas provocadas pela pandemia) e pelo 

“derretimento” do preço do petróleo que afeta a própria cotação do etanol. 

Isso posto, faz-se necessário analisar quais as razões e consequências da falência de 

agroindústrias canavieiras em Minas Gerais, importante estado produtor, a partir do 

levantamento de dados primários com os principais diretores envolvidos, empresários, 

sociedade rural e local, e outras autoridades ligadas, direta ou indiretamente, com usina e/ou 

destilaria em Minas Gerais. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica adotada nesta pesquisa é classificada como explicativa. Gil 

(2019) retrata que apesar de complexo e delicado, esse método ajuda a identificar os fatores que 

determinam a ocorrência de um ou mais fenômenos, tendo como função explicar a razão e o 

porquê das coisas, permitindo aproximar o conhecimento da realidade. Quanto aos 

procedimentos metodológicos, realizou-se a aplicação de questionários para coleta de dados 

primários, entrevistas e estudo de casos com visita in loco.  

O questionário aplicado segue o modelo empregado no estudo de Bernardo et al. (2018), 

o qual contém 38 perguntas separadas em 4 blocos e considera aspectos como: informações 

gerais; informações específicas; fatores influentes no insucesso das usinas/destilarias; e 

considerações sobre o insucesso das usinas/destilarias. De forma inicial foi efetuado o contato 

com os diretores responsáveis pelas agroindústrias que estão em atuação. Cada respondente foi 

convidado a participar da pesquisa por meio de um link dando acesso as perguntas, sendo as 

respostas recebidas no Google docs (o questionário foi aplicado de forma on-line em 

decorrência do atual cenário mundial marcado pela pandemia da COVID-19). 

A aplicação do questionário ocorreu entre os meses de agosto e dezembro de 2020, e 

seguiu um roteiro previamente estabelecido, com questões de fácil entendimento do 

entrevistado e que possibilitam compreender os fatores influentes do insucesso das 

destilarias/usinas. O objetivo dessa entrevista é obter diferentes percepções para uma mesma 

pergunta, tornando possível a comparação entre os entrevistados. 

Destaca-se que a técnica de amostragem aplicada foi a não-probabilística, pois houve 

impossibilidade de obter amostras probabilísticas, sendo levado a acolher a parte da população 

que se mostrou acessível a pesquisa. Costa Neto (2002) e Meurer, Shikida e Vian (2015) 

enfatizam que esta amostragem é utilizada em estudos exploratórios, em que não é demandado 

um alto nível de precisão estatística, e pode ser adotada quando apesar de ter a possibilidade de 

atingir toda a população, somente uma parcela dela se mostra participativa. 



 
 

7 
 

As empresas selecionadas para participar desse estudo foram todas as agroindústrias 

canavieiras localizadas no Estado de Minas Gerais, somando um total de 34 unidades 

(usinas/destilarias em operação durante o período de aplicação do questionário). Entretanto, 

alguns entrevistados apresentaram-se menos dispostos a responderem o questionário, não sendo 

possível obter 100% dos entrevistados. Desse modo, foram 9 questionários respondidos, sendo 

compostos por 7 empresas individuais e 2 grupos empresariais. Com isso, somando-se as 

empresas individuais com as unidades pertencentes aos grupos, tem-se o total de 14 unidades 

agroindustriais canavieiras como respondente do questionário, o que representa cerca de 41,2% 

do total de unidades no estado. 

Visando ampliar as percepções sobre a temática proposta, realizou-se estudo de casos, 

in loco, em cidades mineiras nas quais uma agroindústria encerrou sua atividade e outra está 

em recuperação judicial, objetivando fundamentar as consequências desses fenômenos a partir 

da maior interatividade que o contato pessoal possibilita nesses casos. Essa fase da pesquisa 

segue o modelo utilizado por Bernardo et al. (2018) e Clein (2021). O estudo de caso é 

caracterizado por ser uma investigação empírica realizada no local onde ocorreu ou ocorre um 

fenômeno ou que dispõem de elementos para explicá-lo. Esse método tem o objetivo de 

proporcionar uma visão geral sobre determinado problema ou identificar possíveis fatores que 

o influenciam ou são por ele influenciados (GIL, 2019). 

A seleção dos municípios pertinentes para a visita in loco foi realizada por meio de uma 

reunião com o presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, do 

Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool do Estado de Minas Gerais (SIAMIG) e do 

Sindicato da Indústria do Açúcar no Estado de Minas Gerais (SINDAÇÚCAR), Mário Ferreira 

Campos Filho, visando averiguar, sem viés de seleção, quais as duas localidades acessíveis e 

que melhor elucidam sobre as consequências da falência ou da recuperação judicial dessas 

empresas nos municípios e regiões em que estavam situadas. Desse modo, as cidades 

determinadas para o estudo de casos foram Passos e São Sebastião do Paraíso, ambas 

localizadas ao sul de Minas Gerais. 

Durante a visita nos municípios foi conversado com pessoas com possibilidade de 

evidenciar fatos e dados para a pesquisa, como: integrantes do setor público e privado, do 

comércio local, da empresa e integrantes da população em geral. Ressalta-se que as escolhas 

desses profissionais foram respaldadas pelo notório conhecimento de causa (sabedoria 

acumulada) sobre o processo de recuperação judicial ou falência – sobre isto, vide: Clein 

(2021). Dessa forma, houve nessas entrevistas o critério de representação por tipicidade, ou 

seja, “constituída pela seleção de elementos que o pesquisador considere representativos da 

população-alvo” (VERGARA, 2006, p. 51). Como forma de manter o respeito e a integridade 

dos diretores respondentes do questionário e de todas as pessoas entrevistadas, nenhum nome 

será divulgado neste artigo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir do questionário respondido 

pelos diretores das agroindústrias canavieiras, bem como oriundos da pesquisa de campo. 

 

4.1 Análise do questionário aplicado nas agroindústrias canavieiras 

 

Convém enfatizar que este estudo foi realizado para o universo de 34 unidades 

agroindustriais localizadas em Minas Gerais e que estão em pleno funcionamento. Quanto aos 

resultados, cabe rememorar que os respondentes do questionário empregado não serão 

identificados. A tabulação dos dados é realizada de forma agregada. 

Houve 9 respostas enviadas pelos diretores das empresas pesquisadas, sendo que 2 
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respondentes são pertencentes a grupos empresariais, que detém mais do que uma unidade. Dito 

isso, o percentual de unidades estudadas neste trabalho é de 41,2%. Esse percentual de resposta 

é considerado satisfatório, uma vez a pesquisa amostral foi por acessibilidade dos respondentes, 

tratando-se de um método estatístico não-probabilístico (COSTA NETO, 2002). 

O tamanho das empresas foi classificado de acordo com o número total de empregados, 

sendo também questionado sobre a quantidade de trabalhadores presentes no setor 

administrativo, industrial e agrícola. Para estas perguntas, os dados foram analisados levando 

em consideração o total de 9 questionários respondidos (sendo 7 empresas individuais e 2 

grupos empresariais), pois as respostas obtidas correspondem ao total de trabalhadores do grupo 

empresarial e não de cada unidade pertencente a empresa. A Tabela 1 aponta a quantidade de 

trabalhadores formais atuando nas usinas/destilarias. 

 

Tabela 1 – Número de trabalhadores em cada empresa participante da pesquisa 

Respondentes 
Quantidade de trabalhadores 

Total da Empresa Setor Administrativo Setor Industrial Setor Agrícola 

1 1.015 136 274 605 

2 1.754 268 400 1.086 

3 1.000 80 220 700 

4 700 30 180 490 

5 970 85 142 743 

6 300* 8 120 180 

7 1.500 200 250 1.050 

8 2.262 200 700 1.362 

9 9.100 1.500 2.000 5.600 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

* A somatória dos setores da empresa não corresponde ao total, porém, optou-se por manter as respostas como 

vieram. Acredita-se que houve um erro de conta. 

 

Por meio desses dados fica claro que a pesquisa envolve agroindústrias canavieiras de 

diferentes tamanhos, incluindo pequeno, médio e grande porte. Este fator é de extrema 

relevância, pois permite compreender de forma mais ampla os motivos que causam o insucesso 

das usinas/destilarias em Minas Gerais a partir de sua heterogeneidade. 

As próximas informações são referentes a quantidade produzida de cana, açúcar e etanol 

na última safra ou na safra atual, conforme disponibilização dos dados. A Tabela 2 expõe estes 

resultados. 

 

Tabela 2 – Quantidade produzida de cana, açúcar e etanol na última safra ou na safra atual de 

cada empresa participante da pesquisa 
Quantidade produzida 

Empresa Individual Cana-de-açúcar (toneladas) Açúcar (toneladas) Etanol (litros) 

1 2.720.000    200.000 100.000.000 

2 3.010.000 2.367.000 174.000.000 

3 1.200.000      75.000   55.000.000 

4 1.172.000 -   95.000.000 

5 1.114.000 -   93.500.000 

6    315.000 -   24.100.000 

7 3.332.000      45.604 251.405.000 

Produção Média 1.837.571    383.943 113.286.429 

Grupo Empresarial Cana-de-açúcar (toneladas) Açúcar (toneladas) Etanol (litros) 

1   1.400.000   7.600.000 180.000.000 

2 14.630.717 20.271.127 505.800.513 

Produção Média*   2.290.102   3.981.590   97.971.502 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

* O cálculo para a média da quantidade produzida levou em consideração que os grupos totalizam 7 unidades 

agroindustriais. 
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Bem como anteriormente, estes elementos não foram analisados por unidade 

agroindustrial, pois as respostas obtidas são relacionadas com a produção total do grupo 

empresarial e não de cada unidade individual. 

Vê-se que a quantidade média produzida de cana e açúcar nos grupos empresariais é 

superior ao observado nas empresas individuais; já a média produzida de etanol é inversa, a 

fabricação nas empresas individuais é maior do que nos grupos. Outro apontamento é que a 

produção de açúcar é consideravelmente menor do que a de etanol em todas as empresas 

participantes da pesquisa, no qual três delas atuam somente como destilarias (produção de 

etanol), sendo estas também as que menos produzem cana. 

Acerca da situação financeira da empresa, apenas um respondente declarou estar em 

“situação econômica precária”, as demais relataram estar “sob controle”. O que denota que a 

maioria das usinas/destilarias participantes dessa etapa da pesquisa não está em dificuldades 

financeiras, o que não as impede de relatar e dar o seu parecer sobre os fatores que podem 

causar o insucesso de uma agroindústria canavieira. 

Isso posto, o Quadro 1 apresenta informações mais específicas sobre as agroindústrias 

pesquisadas, abrangendo os recursos para a redução de possíveis impactos ambientais; 

investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); investimento em colheita mecanizada; 

sistema de cogeração; treinamento dos trabalhadores; e gestão industrial e agrícola. 

 

Quadro 1 – Informações específicas referente as unidades agroindustriais pesquisadas 

Questões 
Respondentes* 

Sim (%) Não (%) 

1. A empresa destina(va) recursos visando evitar e/ou reduzir possíveis impactos 

ambientais? 
100 - 

2. A empresa promove(ia) investimento em tecnologia (P&D) visando melhorar 

sua competitividade? 
92,86 7,14 

3. A empresa promove(ia) investimentos visando a colheita mecanizada de cana? 100 - 

4. A empresa vende(ia) energia via sistema de cogeração? 92,86 7,14 

5. A empresa proporciona(va) treinamento e/ou formação continuada aos 

empregados? 
100 - 

6. Sobre engenharia de processo/gestão industrial e agrícola. A empresa faz(ia) 

controle de qualidade, estudo geral dos métodos de trabalho, levantamento e 

análise dos problemas, manutenção preventiva e gerenciamento de novos 

processos tecnológicos? 

92,86 7,14 

Fonte: Dados da Pesquisa (2020). 

* Total de 14 unidades agroindustriais participantes da pesquisa. 

 

Observa-se que é praticamente unânime as empresas que fazem investimento buscando 

a melhoria interna. Quanto a isso, os autores Shikida, Azevedo e Vian (2011) realçam que as 

decisões sobre quais estratégias devem adotadas – treinamento, investimento em tecnologia e 

implantação do setor de P&D – são fatores que a empresa precisa definir para melhorar seus 

produtos, processos operacionais etc., a fim de elevar seu potencial competitivo. Carneiro 

(2013) elucida que proporcionar o treinamento e/ou formação continuada dos trabalhadores é 

uma forma de estimular o crescimento da empresa. Além disso, incentivar os colaboradores a 

adquirirem conhecimento auxilia na promoção de melhorias internas, assim como instiga a 

busca por inovação.  

A cogeração de energia e a colheita mecanizada da cana, também destacadas no Quadro 

1, faz parte de um processo técnico que visa, sobretudo, a redução de custos nesse setor. 

Conforme Vital (2020), cada vez mais ganha expressão a cogeração de energia elétrica a partir 

da queima do bagaço da cana, posto que setor sucroenergético representa, com essa prática 

sustentável, 7% da capacidade instalada de cogeração de energia no Brasil e 76% da fonte 

biomassa em geral. 

Em relação aos fatores que influenciam no insucesso das agroindústrias canavieiras 
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presentes em Minas Gerais, o Quadro 2 expõe os resultados obtidos mediante os questionários 

respondidos pelos diretores das usinas/destilarias que aceitaram participar deste estudo. 

Constata-se que, de forma geral, o item “extremamente importante” apresentou a maior 

porcentagem para a grande maioria dos fatores considerados influentes do malogro das 

agroindústrias canavieiras. Apenas o “ambiente competitivo” apresentou empate entre as 

alternativas de gradação “muito importante” e “extremamente importante”. 

 

Quadro 2 – Fatores influentes no insucesso das usinas/destilarias de acordo com os 

participantes da pesquisa 

Fatores influentes no insucesso 

Grau de importância (%) 

Sem 

importância 

Pouco 

importante 
Importante 

Muito 

importante 

Extremamente 

importante 

Falta de dinheiro/recursos 

financeiros 
- - - 14,29 85,71 

Fluxo de caixa precário - - - 7,14 92,86 

Despesas operacionais elevadas - - 7,14 7,14 85,71 

Insuficiência de conhecimento 

administrativo/operacional 

(gestão e planejamento) 

- - 14,29 7,14 78,57 

Indisponibilidade de empréstimos 

empresariais 
14,29 - 7,14 21,43 57,14 

Indisponibilidade de capital 

próprio para o negócio 
- 21,43 14,29 7,14 57,14 

Alto custo dos empréstimos - 7,14 7,14 7,14 78,57 

Elevado endividamento - 7,14 - - 92,86 

Vendas inadequadas 

(etanol/açúcar e demais produtos 

e subprodutos da cana-de-açúcar) 

- 7,14 14,29 - 78,57 

Crescimento prematuro e 

expansão empresarial sem 

planejamento 

- - 7,14 21,43 71,43 

Ambiente competitivo 

(predatório) 
- 14,29 - 42,86 42,86 

Adversidades climáticas - 7,14 7,14 35,71 50,00 

Interferência do governo 

inadequada (na política do etanol) 
- 7,14 14,29 21,43 57,14 

Crise internacional - 14,29 14,29 28,57 42,86 

Crise do COVID-19 - 21,43 7,14 7,14 64,29 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021). 

 

Contudo, é válido acentuar os fatores que manifestaram maior destaque no item 

“extremamente importante”, quais sejam: fluxo de caixa precário (92,86%); elevado 

endividamento (92,86%); falta de dinheiro/recursos financeiros (85,71%); despesas 

operacionais elevadas (85,71%); insuficiência de conhecimento administrativo/operacional 

(gestão e planejamento) (78,57%); alto custo dos empréstimos (78,57%); e vendas inadequadas 

(etanol/açúcar e demais produtos e subprodutos da cana-de-açúcar) (78,57%). 

Sobre o fluxo de caixa precário, elevado endividamento, falta de dinheiro e alto custo 

dos empréstimos, a Teoria da Dependência dos Recursos aponta que as organizações que vem 

tendo esses problemas, não estão conseguindo transformar em benefícios a captação e o uso 

desses recursos, comprometendo suas vantagens competitivas. 

De forma geral, os fatores influentes no insucesso das usinas/destilarias apontados no 

Quadro 2 estão em conformidade com a pesquisa realizada por Clein (2021), que indagou 

profissionais ligados, direta e indiretamente, com o setor agroindustrial canavieiro, seja do setor 

público e privado. Esse trabalho foi feito com o escopo de retratar os motivos e consequências 

da quebra de cinco usinas localizadas nos municípios de Cambará, Engenheiro Beltrão, Perobal, 
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Porecatu e Rolândia (Paraná), via tratamento econométrico e estudo qualitativo. Isto mostra o 

quanto o setor administrativo e financeiro é importante para o sucesso de uma empresa de 

acordo com a percepção dos agentes envolvidos com o setor agroindustrial canavieiro em Minas 

Gerais e também no Paraná. 

Quando perguntado quais os outros fatores que podem representar o insucesso das 

empresas (pergunta aberta, propiciando às pessoas a chance de responder usando suas próprias 

palavras), as causas mais indicadas foram: “despreparo da gestão familiar”, “instalação em 

região inadequada”, “escala de produção insuficiente”, “falta de equipe profissional” e “gestão 

agrícola”. Sobre a ênfase à gestão relacionada, de uma forma ou outra, com todos os quesitos 

apontados, cabe um maior esclarecimento. Goebel et al. (2020, p. 25), por exemplo, em estudo 

sobre a recuperação judicial e falência das agroindústrias canavieiras no Paraná, salientaram 

que “[...] the common cause of this crisis is related to macroeconomic problems, such as: subsidies 

to gasoline and reduction of credit; and microeconomic problems such as: climate issues and 

management problems”. Ou seja, tais autores ressaltaram, também, o “problema de gestão” como 

causa para várias usinas estarem em processo de recuperação judicial ou já quebradas. 

Tais fatores destacados para o malogro das usinas/destilarias são igualmente apontados 

por autores como Roggia, Colombo e Terra (2015) e Cruz, Malacoski e Shikida (2019), em 

estudos que abrangem a falência no setor sucroenergético, apresentando causas semelhantes 

com as destacadas nesta fase da pesquisa. Desse modo, enfatiza-se a importância do setor 

administrativo responsável por questões econômicas e financeiras da agroindústria, pois a 

inexperiência e/ou a incompetência da gestão empresarial pode levar ao fracasso a partir de 

decisão(ões) errônea(s). 

Ao final do questionário, os representantes das agroindústrias canavieiras foram 

praticamente unânimes em considerar que o insucesso das usinas contribui para tornar o setor 

mais “fragilizado” e “concentrado”. Esse fato é igualmente descrito no trabalho de Chen (2017) 

sobre o setor sucroenergético de Alagoas. Tal trabalho evidenciou que a concentração ocorreu 

devido as unidades menos produtivas deixarem de operar, acarretando na concentração das 

empresas mais “saudáveis” desse setor. Essa fragilidade acaba denotando falta de planejamento 

e/ou estratégias para superar a crise; dificuldades em sanar as dívidas e/ou realizar 

financiamentos, articulação institucional precária entre outros. 

Sobre isto, Hersen, Shikida e Dahmer (2011), em estudo que objetivou analisar a 

concentração da moagem de cana-de-açúcar em Minas Gerais, entre as safras 1996/97 e 

2005/06, via cálculos das principais medidas de concentração industrial, apontaram para um 

aumento dessa concentração, dado sobretudo pelo crescimento das empresas de grande porte. 

Em estudo similar, Fischer et al. (2017) também mensuraram e analisaram a concentração na 

moagem de cana em Minas Gerais, dessa vez para as safras 2002/03 a 2014/15. Embora tenha 

sido constatado um cenário de tendência de desconcentração em um período mais recente, “[...] 

é possível visualizar uma tendência de concentração das usinas no curto prazo, deflagrada a 

partir do período 2011-2012/2013-2014” (FISCHER et al., 2017, p. 20). 

Isto posto, o estudo de casos nos municípios Passos e São Sebastião do Paraíso tem o 

escopo de fundamentar uma investigação empírica realizada no local onde ocorreu ou ocorre 

um fenômeno de crise da agroindústria canavieira, a partir da maior interatividade que o contato 

pessoal possibilita. 

 

4.2 Estudo de casos dos municípios: Passos e São Sebastião do Paraíso 

 

A visita de campo para aprofundar o conhecimento mediante estudo de casos foi 

realizada em novembro de 2020 nos municípios de Passos e São Sebastião do Paraíso. Cabe 

realçar que nessas cidades houve o pedido de recuperação judicial de uma agroindústria 

canavieira e a falência decretada de outra. A Figura 2 mostra a localização dessas cidades no 
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Estado de Minas Gerais. É possível destacar que ambas as cidades visitadas estão situadas ao 

sul de Minas Gerais e próximas do Estado de São Paulo (a cidade de Ribeirão Preto está 

apontada com a seta azul). 

 

Figura 2 – Localização das cidades de Passos e São Sebastião do Paraíso em Minas Gerais 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do Google Maps (2021). 

 

Em 1978 o grupo Itaiquara Alimentos adquiriu a Companhia Açucareira Rio Grande, 

situada no município de Passos, mas somente em 2007 esta unidade passou a atuar como 

destilaria (ITAIQUARA, 2018). A Usina Passos, para efeito de cotejo, apresentou uma 

produção canavieira que oscilou durante o período compreendido pelas safras 2001/02 a 

2014/15 (cresceu de 2001/02 a 2008/09, quando atinge seu pico, para depois decair 

ininterruptamente), sendo sua produção média de 1.307 mil toneladas de cana. O que a colocou 

no período supracitado como a quinta maior produção média canavieira do estado, de um total 

de 42 unidades produtivas (entre usinas e destilarias) (FISCHER et al., 2017).3 Isto significa 

dizer que se trata de uma unidade de grande porte em Minas Gerais. 

No ano de 2019 o grupo sucroenergético entrou com pedido de recuperação judicial e 

segundo João Guilherme Figueiredo Whitaker, diretor-presidente da Itaiquara Alimentos S.A. 

e da Usina açucareira Passos S.A. (na época), esse pedido tinha o intuito de evitar que débitos 

antigos e ataques judiciais ao patrimônio prejudicassem as atividades produtivas do grupo (RPA 

NEWS, 2019). Paiva, Ruiz e Sobcsak (2019) relataram que as dificuldades dessa agroindústria 

canavieira começaram em 2008 a partir da crise internacional que resultou na redução de 

empréstimos, justamente quando várias usinas se encontravam em franca expansão. Sem o 

acesso ao financiamento bancário, os empresários foram forçados a terminar os investimentos 

com recursos financeiros da própria empresa, prejudicando seu caixa. Somando-se a isso, outras 

crises foram agravando a situação financeira do grupo, como a desvalorização do preço 

internacional do açúcar e a desoneração da gasolina para controle doméstico da inflação, que 

prejudicou ainda mais o mercado de etanol. 

Conforme destacado anteriormente, a Teoria da Dependência de Recursos expõe que as 

empresas, não sendo capazes de gerarem sozinhas a totalidade de recursos de que necessitam, 

devem ser estratégicas com relação à captação e também ao uso desses recursos tomados, para 

                                                           
3 Esta análise somente foi possível mediante utilização de dados fornecidos por Fischer et al. (2017). Mas que não 

podem ser publicizados, conforme acordado por esses autores ao utilizarem uma série temporal de produção 

canavieira de 42 usinas/destilarias em Minas Gerais, para o cálculo da concentração industrial. 
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que possam obter vantagens competitivas e não se comprometerem adiante, ao tornarem-se 

inadimplentes (GALVAN; COSTA, 2019). 

Durante a visita ao município foi conversado com representantes do setor privado, 

buscando compreender se houve consequências ou não para a cidade, a partir da recuperação 

judicial do grupo Itaiquara. Reforça-se que esses profissionais vivenciaram toda a história da 

Usina, de forma direta ou indireta, e não somente de seu processo de recuperação judicial. 

As informações obtidas denotam que a empresa não atua como força motriz para o local, 

não acarretando por isso em consequências drásticas. No entanto, para alguns entrevistados, 

mormente, a atual situação da Usina (como devedora) tem trazido aspectos negativos para os 

credores, sobretudo os da região. Ademais, as terras que deixaram de produzir cana foram 

incorporadas para a produção de gado e/ou grãos. Alguns ressaltaram, também, que o maior 

gerador de empregos no município é o setor moveleiro, que avançou na economia local, 

enquanto arrefecia a atividade agroindustrial canavieira. 

Conforme consulta a literatura, observa-se em Siqueira (2020) que o presidente da 

Associação Comercial e Industrial de Móveis Rústicos (ACIMOV) de 2020, Plínio Andrade, 

relatou que o município conta com aproximadamente 200 empresas no ramo de móveis. Carlos 

Renato Lima Reis, prefeito de Passos da última gestão (2016/2020), descreve que este é o setor 

que mais cresce no município, sendo também o que mais gera emprego e renda, visto que os 

produtos fabricados são comercializados no Brasil (mercado interno), África e Europa 

(mercado externo). 

Consultando outras fontes, Fagundes (2014) complementa elucidando que boa parte da 

matéria-prima utilizada para o processamento na Usina de Passos provém de terras arrendadas. 

Esse fato fortalece o parecer dos entrevistados in loco ao relatarem que quem mais sofreu com 

a atual situação da empresa foram os donos das terras arrendadas, pois os proprietários 

demoravam para receber o valor do aluguel. 

Quanto ao município de São Sebastião do Paraíso, a agroindústria canavieira presente 

nessa cidade fazia parte do grupo Infinity Bio-Energy, criado em 2006 durante a euforia do setor 

sucroenergético com o intuito de se tornar líder mundial na produção e distribuição de etanol. 

No ano seguinte o grupo adquire a unidade processadora Central Energética Paraíso (CEPAR) 

– localizada em São Sebastião do Paraíso (NOVACANA, 2015). Contudo, o grupo foi 

minguando aos poucos e em 2017 teve sua falência decretada pois as unidades agroindustriais 

não possuíam qualquer atividade, operação e faturamento. Quanto aos trabalhadores, os únicos 

que ainda estavam em atividade eram os seguranças que evitavam o furto de bens dessas 

unidades agroindustriais (SACRAMONE, 2017). Conforme Fischer et al. (2017), a CEPAR 

processou somente quatro safras (2008/2009 a 2011/2012), sendo sua produção média de 

408.345 toneladas – unidade considerada de pequeno porte. 

De acordo com a assessoria da empresa da época, os trabalhos foram encerrados por 

falta de matéria-prima (NOGUEIRA, 2017). Esse fator envolvendo problemas com a obtenção 

de cana-de-açúcar para a Usina atuar também foi descrito pelos representantes do setor público 

e privado do município, durante conversas no qual foi exposto que as terras nesse município 

não são tão favoráveis para o cultivo de cana-de-açúcar. Comparando tais depoimentos com a 

literatura, um dos geradores dessa dificuldade em cultivar cana na região, de acordo com Dias 

(2019), é a existência de restrição térmica, em que as temperaturas são relativamente baixas, 

outro contribuinte é a presença das serras montanhosas que prejudicam a colheita. 

Em relação a localização de São Sebastião do Paraíso, como exposto anteriormente na 

Figura 2, observa-se a proximidade com o Estado de São Paulo, mais especificamente as 

cidades de Ribeirão Preto, Batatais, Sertãozinho e Serrana. Essas cidades formam um polo 

agroindustrial canavieiro, possuindo várias usinas/destilarias. Após o Proálcool, a cidade de 

Ribeirão Preto chegou a receber o título de “cidade brasileira do agronegócio” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 2019; NOVACANA, 2021). Estas informações 
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corroboram com os relatos descritos pelos representantes entrevistados, que também narraram 

como fatores do insucesso da unidade local o fato de a região em volta já possuir polo de 

agroindústria canavieira e a existência de empresas próximas. 

O fato de a CEPAR sofrer com as terras inapropriadas para o plantio de cana-de-açúcar 

e com a proximidade de um polo agroindustrial canavieiro consolidado, reforçam a causa do 

insucesso elencada pelos respondentes do questionário exposto anteriormente, no qual a 

instalação em região inadequada também influencia no encerramento de empresas.  

Outro item descrito, a partir da percepção dos entrevistados, como sendo motivo para o 

malogro da CEPAR, e consequentemente para o grupo Infinity, é o erro de gestão e preparo por 

parte da empresa que se instalou na cidade impulsionada pelo boom do etanol em decorrência 

do lançamento do carro flex fuel, mas que acabou sendo atingida pela crise internacional de 

2008. Isso reforça o parecer de que muitas empresas sofreram, e ainda sofrem, as consequências 

dessa crise, pois investiram em suas unidades ou em unidades novas e tiveram que arcar com 

dívidas sem o apoio financeiro. Novamente, a Teoria da Dependência de Recursos corrobora a 

relação entre o elevado endividamento e o papel dos gestores que, tanto no caso da CEPAR 

como da Usina Passos, a captação e o uso de recursos não possibilitou vantagens competitivas 

para as duas empresas. 

As consequências ocasionadas pela quebra da Usina em São Sebastião do Paraíso são 

de que, segundo a opinião dos entrevistados, os mais afetados foram os proprietários que 

arrendavam suas terras e o setor público de assistência social e saúde, por conta do trabalhador 

desempregado. 

Quanto ao município de São Sebastião do Paraíso, a unidade agroindustrial canavieira 

não atuava como força motriz para o local, pois, de acordo com os entrevistados, o carro chefe 

da cidade é o plantio e fabricação de café, juntamente com o cultivo de abacate e figo, além de 

ser uma bacia leiteira. Ademais, nessa cidade está localizada também uma tradicional indústria, 

a Laticínios Aviação, que trabalha com a fabricação de produtos originados do leite, ressaltando 

a manteiga, doce de leite e requeijão (LATICÍNIOS AVIAÇÃO, 2021). 

Em relação à produção cafeeira, o último Censo Agropecuário, referente a 2017, aponta 

que a cidade produziu cerca de 20.261 toneladas de café arábica, representando 1,4% do total 

produzido no Estado de Minas Gerais (1.423.184 toneladas de café arábica), chegando a 

exportar para países como Japão e Itália (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA – IBGE, 2017; PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO 

PARAÍSO, 2021). Na produção de abacate, o município se destaca por possuir uma das 

unidades da empresa Flor de Abacate, considerada uma das maiores produtoras do País na 

variedade do abacate breda (DIAS, 2015). O município produziu 919 toneladas da fruta em 

2017, correspondendo a 1,7% do total de Minas Gerais (dados do último Censo Agropecuário) 

(IBGE, 2017). No que diz respeito ao figo, sua produção foi de 576 toneladas da fruta em 2017, 

refletindo 56,8% do total produzido no estado (IBGE, 2017). Estas informações robustecem os 

depoimentos dos entrevistados de que a cidade não sofreu tanto com a quebra do grupo Infinity 

Bio-Energy, pois outros setores da agricultura atuam fortemente no município, gerando 

emprego e renda. 

Em suma, compreende-se que a crise internacional ocasionada em 2008 foi o início de 

várias adversidades enfrentadas por algumas agroindústrias canavieiras, tal fato é acentuado a 

partir do despreparo administrativo de empreendedores levando a empresa a sofrer com a falta 

de recursos financeiros, elevados endividamentos e fluxo de caixa precário. Ademais, Shikida, 

Azevedo e Vian (2011) apontam a falta de capacidade tecnológica avançada nas agroindústrias 

canavieiras de Minas Gerais, no qual o desafio é a consolidação da usina/destilaria para 
estabelecer melhores estratégias concorrenciais, buscando avançar no desenho do processo 

básico, na inovação de processo, em P&D etc. Cruz, Malacoski e Shikida (2019) destacaram o 

insucesso empresarial para a agroindústria canavieira do estado mineiro, sendo a insuficiência 
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de conhecimento administrativo, gestão e planejamento, crescimento prematuro e expansão 

empresarial, alguns dos fatores considerados de alto impacto. 

Tais elucidações vão ao encontro dos acontecimentos observados durante a visita in 

loco, reforçando a opinião dos diretores que aceitaram participar da pesquisa e responderam o 

questionário referente aos fatores influentes no insucesso das agroindústrias canavieiras de 

Minas Gerais, o qual elencaram palavras que estão ligadas com o aspecto financeiro e 

administrativo como sendo causadoras dessa situação. Outro fator visto como influenciador foi 

a instalação desse tipo de atividade em região inadequada, no qual as terras não são tão 

favoráveis para o plantio de cana-de-açúcar e a economia local tem outros setores mais pujantes 

economicamente. O que também é reflexo da falta de planejamento. 

Quanto as consequências da recuperação judicial e da falência, nos casos analisados, 

quem mais sofreu foram os arrendatários de terras para as agroindústrias canavieiras. Isto 

porque muitos trabalhadores da área puderam migrar para o polo canavieiro paulista. Já os 

municípios onde as mesmas estão instaladas não foram tão impactados pela quebra e situação 

de recuperação judicial, pois a agroindústria canavieira não atuava/atua como força motriz para 

a cidade conquanto outros setores são fonte de emprego e renda com mais pujança. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Visto a importância do setor sucroenergético para a economia brasileira, este estudo 

buscou compreender e analisar quais as razões e as consequências da falência de agroindústrias 

canavieiras no Estado de Minas Gerais. Para tanto, procurou-se: 1) analisar a visão de diretores 

de usinas/destilarias sobre os fatores determinantes desse malogro; 2) analisar a percepção 

referente à falência e recuperação judicial, mediante estudo de casos e consulta aos membros 

da sociedade rural local e outras autoridades ligadas, direta e indiretamente, com as usinas. Para 

tanto, foi utilizada uma abordagem metodológica explicativa por meio de coleta de dados 

primários e pesquisa de campo. 

A coleta de dados primários expôs que a falta de conhecimento por parte dos gestores 

dificulta a tomada de decisões perante as adversidades impostas pelo mercado, do mesmo modo 

que prejudica o crescimento estratégico das unidades. Isto fica mais acentuado quando os 

diretores responderam as questões abertas sobre quais os outros fatores que podem representar 

o insucesso das empresas. Nesse contexto, foram realçados aspectos relacionados, novamente, 

com a gestão, quais sejam: “despreparo da gestão familiar”; “instalação em região inadequada”; 

“escala de produção insuficiente”; “falta de equipe profissional” e “gestão agrícola”. 

Com a pesquisa de campo realizada nos municípios de Passos (caso de recuperação 

judicial) e São Sebastião do Paraíso (caso de falência), embora uma seja considerada de grande 

porte e a outra de pequeno porte, as causas para as duas situações convergem para a gestão 

financeira e administrativa inadequada. No caso da CEPAR (de pequeno porte), o que se 

constatou foi uma expansão empresarial sem planejamento e uma insuficiência de 

conhecimento administrativo/operacional, tanto que a Usina funcionou apenas em quatro 

safras. Esse planejamento de um grupo empresarial avançou em terras onde outras atividades 

já estavam estabelecidas (café, frutas, bacia leiteira etc.), mas a “gana” impulsionada pelo boom 

do etanol, levou os diretores a tal investimento. Com a crise internacional de 2008, a fragilidade 

da gestão ficou mais evidente e as dívidas contraídas culminaram com a quebra. A cidade de 

São Sebastião do Paraíso não sentiu muito o efeito do encerramento de atividades da Usina 

porque tem outras atividades econômicas pujantes. Contudo, os proprietários que arrendavam 

suas terras e o setor público de assistência social e saúde, por conta do trabalhador 

desempregado, foram os mais prejudicados com essa falência. 

No tocante à Usina Passos (de grande porte), que está em recuperação judicial, 

observou-se que as dificuldades dessa agroindústria começaram em 2008 a partir da crise 
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internacional. Houve também um recrudescimento de suas dívidas, prejudicando o caixa da 

empresa, em momentos de instabilidade dos preços das commodities de cana. As informações 

obtidas durante pesquisa de campo sobre a Usina Passos confirmam também a gestão 

inadequada e, por ter no município sede outras atividades econômicas pujantes (setor 

moveleiro), os efeitos negativos dessa situação judicial atingiram mais os credores da empresa, 

principalmente os donos das terras arrendadas. 

Portanto, vê-se que o preparo empresarial por parte dos gestores é um diferencial para 

enfrentar a competitividade do setor sucroenergético, auxiliando no alcance de resultados 

positivos e evitando ser “engolido” por seus adversários que continuam crescendo e se 

consolidando no mercado. Ou seja, se a crise fosse a única razão que justifica uma falência ou 

recuperação judicial, por que existem usinas que não estão nessa situação? A qualidade da parte 

administrativa e financeira é fundamental para impulsionar as empresas, para tanto a busca de 

conhecimento e inovação é um dos fundamentos para reduzir os custos e aumentar os lucros. 

Ainda se faz necessário dizer que as situações de falência têm contribuído para uma maior 

concentração do setor, pois usinas/destilarias com bons resultados acabam incorporando as 

mais fragilizadas. 
Por fim, este estudo não encerra a discussão referente à falência de agroindústrias 

canavieiras. Houve limitações neste trabalho como a não adesão de um número maior de 

respondentes, ou a implementação de pesquisas de campo em usinas/destilarias em situação 

opostas das estudadas. Lado outro, sugere-se a realização de novas pesquisas envolvendo o 

tema, podendo ser aplicado em outros estados do Brasil com estudos qualitativos ou mesmo 

quantitativos (esta pesquisa não conseguiu, por exemplo, aplicar um modelo econométrico com 

os dados obtidos). Com isto, poder-se-á comparar quais os fatores que levaram ao insucesso as 

agroindústrias canavieiras de diferentes estados. Outra sugestão é estudar as agroindústrias que 

obtém sucesso, podendo-se compreender os fatores que favorecem o êxito organizacional. 
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