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A reestruturação do setor sucroe-
nergético nordestino pelo Governo Fe-
deral. Esta é a missão do recém-criado 
Comitê Temático Interinstitucional para 
Recuperação do Setor. Diversos minis-
térios o compõem. Os produtores de 
cana e industriais também fazem parte 
do grupo. A União Nordestina dos Pro-
dutores de Cana representa os canaviei-
ros. Mas a tarefa de todos é de elaborar 
propostas para conseguir garantir a sus-
tentabilidade do segmento até mesmo 
em tempos de adversidade climática. 

A criação do Comitê foi definida pelo 
Ministério da Integração Nacional, ainda 
na gestão de Fernando Bezerra Coelho. 
O órgão responsável por sua coordena-
ção é a Superintendência para o Desen-
volvimento do Nordeste (Sudene). A sua 
materialização ocorre logo após o setor 
sucroenergético sofrer com a maior seca 
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retores dos ministérios da Agricultu-
ra, Fazenda, Integração Nacional e da 
Ciência e Tecnologia, além do BNDES, 
Confederação dos Trabalhadores da 
Agricultura Familiar, União Nordestina 
dos Produtores de Cana e ainda repre-
sentantes dos industriais do setor. 

A seca deixou um saldo negativo 
nos canaviais do NE, por conseguinte, 
na vida de toda a população que de-
pende da cultura. Portanto, a iniciativa 
é muito importante para contribuir na 
retomada do segmento. Dessa forma, 
é preciso realizar ações em irrigação e 
silagem para evitar prejuízos futuros 
com a estiagem. E também é necessá-
rio incentivo fiscal dos estados na pro-
dução de etanol, além da manutenção 
do programa federal de subvenção 
econômica aos agricultores, e ainda 
apoio ao cooperativismo.

Comitê Temático Interinstitucional para 
Recuperação do Setor sucroenergético

ExpEdiENtE

Editorial

Felicidades em 2014

dos últimos 50 anos. Portanto, o surgimen-
to do Comitê pode ser a esperança para 
que o governo priorize realmente a sus-
tentabilidade do nosso setor econômico, 
oriundo da cana-de-açúcar.  

Neste sentido, o Comitê começa bem. 
Pois, na primeira reunião ocorrida em de-
zembro, já foi definido o prazo para fina-
lizar os trabalhos. Serão necessários seis 
meses para elaboração e apresentação das 
propostas aos ministérios do Governo Fe-
deral. O encontro com os ministros será no 
dia 9 de junho de 2014, em Brasília. Tam-
bém foi decidido o cronograma de todas 
as reuniões e metas do grupo antes da 
reunião final. O Comitê terá quatro reuni-
ões operacionais no Recife, nos dias 3 de 
fevereiro, 10 de março, 7 de abril e 5 de 
maio de 2014.

Os responsáveis pela elaboração das 
propostas para fortalecer o setor são di-

Alexandre Araújo de Morais Andrade Lima
Presidente

Que as realizações alcançadas em 2013, sejam apenas sementes plantadas, que serão colhidas com maior sucesso neste novo ano.São os sinceros votos da AFCP
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Aqueles produtores de cana, vítimas da 
maior seca dos últimos 50 anos, dentre eles os 
pernambucanos, que ainda não receberam a 
subvenção federal em 2013, devem ficar aten-
tos. O recurso foi liberado. Cerca de R$ 53 mi-
lhões serão pagos logo no começo de 2014. O 
dinheiro estava contingenciado pelo Tesouro 
Nacional até o senador Armando Monteiro 
Neto (PTB-PE) interceder, atendendo a soli-
citação da Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP).

O subsídio liberado corresponde à parte 
pendente dos R$ 148 milhões programados 
para serem pagos em 2013. Cada produtor 
inscrito recebe R$ 12 por tonelada de cana 
fornecida na safra 2010-2011. Os R$ 53 mi 
devem ser liberados pelo Tesouro Nacional 
logo na primeira semana de janeiro. “A partir 
daí, a Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab) tem plena autonomia para voltar 

Mais de R$ 50 milhões serão 
liberados para produtores

Queima regularizada

a pagar o benefício aos fornecedores”, conta 
Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP. 
As novas listas de produtores contemplados 
pela Conab serão divulgadas pelo site da 
AFCP (http://www.afcp.com.br/). 

Todavia, Lima lembra que a suspensão 
dos pagamentos da subvenção em 2013, 
faltando liberar R$ 53 mi, prejudicou cente-
nas de produtores de cana do Nordeste. Os 
principais foram aqueles dos estados de Ala-
goas, Pernambuco e de Sergipe, onde existe 
proporcionalmente uma grande parcela de 
beneficiários ainda para receber o subsídio. 
Sem a liberação, nada puderam fazer para 
amenizar os problemas deixados pela seca, 
o que prejudicou diretamente a nova safra 
canavieira no Nordeste. “Ainda bem que o se-
nador impediu que o problema continuasse 
por mais tempo”, falou o presidente da AFCP, 
agradecendo ao parlamentar.

O controle e a fiscalização da colheita 
via queima foram estadualizados. A Agên-
cia do Meio Ambiente (CPRH) passou a or-
ganizar o processo a partir de 2013. Com a 
mudança, a Associação dos Fornecedores 
de Cana de Pernambuco (AFCP) agiu para 
garantir aos produtores o direito de man-
ter com a atividade sem sanções financei-
ras e criminais. Os associados do órgão 
fizeram o cadastramento gratuitamente. 
A atuação impediu elevar os custos de 
produção da cana. Também estimulou a 
regularização das queimadas de mais de 
9 mil hectares de canaviais. 

“A AFCP sempre agirá na forma da lei, 
estimulando a agricultura sem prejudicar 
a natureza. Afinal, são os produtores os 
principais defensores dela, protegendo a 
vida no campo”, lembra Paulo Giovanni, 
vice-presidente e diretor do Departamen-
to Técnico do órgão. O total de área regu-
larizada mostra essa disposição.

Sem a atuação da entidade, cada pro-
dutor iria desembolsar até R$ 4 mil, de-
pendendo da área plantada. O cadastro 
para até 20 hectares de plantio custa R$ 
612. Acima de 200 hectares são R$ 4 mil. 
Ninguém pagou porque a AFCP fez o ca-
dastro de forma coletiva, arcando com os 
custos pelo agricultor que se cadastrou. 
Foi possível porque houve uma redução 
no valor da taxação por se tratar de uma 
significativa extensão.

Todavia, o prazo para o cadastramen-
to gratuito via AFCP acabou. Para se regu-
larizar, o produtor tem de se cadastrar na 
CPRH. É obrigatório a todos. Estão isentos 
de pagamento quem têm até quatro mó-
dulos fiscais e os de reforma agrária. A au-
torização do controle da queima daqueles 
que fizeram coletivamente, está disponí-
vel no Departamento Técnico da AFCP. Ele 
será preciso no momento da fiscalização 
do órgão ambiental.

Av. Parque Sul, 2138 | 1º Distrito Industrial | Maracanaú/CE
CEP: 61.939.000 | PABX (85) 4011.1000 | www.nufarm.com.brPresente em todo o Brasil

Senador Armando Monteiro Neto (PTB-PE) consegue liberar R$ 53 milhões para produtores nordestinos de cana-de-açúcar
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Pela terceira vez consecutiva e consensu-
al, à frente da Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP), e pela segunda 
vez também seguida e em consenso, no co-
mando da União Nordestina dos Produtores 
de Cana (Unida), Alexandre Andrade Lima é 
considerado um dos líderes do setor sucroe-
nergético mais influentes de todo o Brasil. O 
dirigente está no hall dos 25 maiores líderes 
do segmento da atualidade. Ele foi indicado 
através de uma pesquisa de opinião feita pelo 
Jornal Cana com industriais, produtores e en-
tidades de classe em todo o País. 

A entrega do prêmio de ser um dos prin-
cipais líderes nacional aconteceu na cidade 
de São Paulo, em outubro. Lima destacou a 
importância da premiação e se mostrou li-
sonjeado pela lembrança do seu nome pelos 

integrantes de toda a cadeia produtiva da 
cana-de-açúcar brasileira. Ele fez questão 
de destacar que o prêmio é de todos os di-
rigentes de PE e do Nordeste, amigos e fiéis 
defensores do produtor da região. “Sem eles, 
não estaria aqui. Esse prêmio é resultado da 
nossa união”, disse. 

Para Josias Messias, diretor do Grupo 
Procana, responsável pelo jornal que orga-
nizou a pesquisa e a premiação, o segmento 
sucroenergético apresenta extraordinária re-
levância socioeconômica para o Brasil, e isso 
só ocorre através da dedicação das pessoas 
que o compõem. Por esta razão, é feita anu-
almente pesquisa para destacar os melhores 
líderes do setor. “Esse reconhecimento a Ale-
xandre não poderia ser diferente”, diz Frede-
rico Pessoa de Queiroz, vice-presidente da 

Alexandre Andrade Lima, presidente da AFCP e da Unida, credita o reconhecimento à união dos dirigentes nordestinos

AFCP. O dirigente fala que o prêmio é fruto 
de muita dedicação, entusiasmo e compe-
tência nos cargos em que ele ocupa.

O produtor Wagner Falcão parabeniza 
Alexandre pela premiação, mas, lembra que 
quem recebe o verdadeiro prêmio é a própria 
classe, porque tem um profissional compe-
tente e líder à frente da AFCP. “Ele é acima de 
tudo, muito inteligente para conduzir nossos 
propósitos”, ressalta. A posição é compartilha-
da pelo fornecedor, Junior Alves, que o enxer-
ga como uma liderança inovadora, compro-
metida, responsável e articulada. “Alexandre 
está na vanguarda em relação à administra-
ção do órgão de classe, no relacionamento 
com seus associados e no trânsito com as 
diversas forças políticas, a nível municipal, es-
tadual e federal”, destaca.

Romero Maranhão, que é outro produ-
tor de cana, feliz e orgulhoso com o prêmio 
concedido ao presidente da AFCP, relaciona 
a premiação aos avanços que o setor vem 
conquistando com Alexandre no comando. 
A recíproca é verdadeira também na opinião 
do presidente da Associação dos Produtores 
de Cana de Sergipe, José Amado, que come-
morou bastante. “Os pernambucanos já co-
nhecem o valor da cana desde as capitanias 
hereditárias, onde até os holandeses passa-
ram trinta anos produzindo o ouro branco. A 
cana também é combustível verde, renová-
vel; alimento através do açúcar; aguardente 
e ainda ração para animais. E Alexandre, fi-
nalmente, é merecidamente reconhecido a 
nível nacional”, pontua o produtor Ricardo 
de Moraes Cavalcanti. 

Líder nordestino 
Depois de ter sido considerado entre os 

25 maiores líderes nacional do setor sucroe-
nergético brasileiro, Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP e da Unida, foi também 
escolhido em novembro, como o líder do ano 
na região Nordeste. A premiação regional 
aconteceu no restaurante Spettus, no Recife. 
Ambos os reconhecimentos foram uma ação 
do Jornal Cana, através do prêmio MasterCa-
na Nacional e Regional.

Entre os 25 mais influentes do 
setor sucroenergético nacional
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A decisão do Governo do Estado de desa-
propriar três engenhos da usina Cruangi, em 
Timbaúba, arrendadas a produtores de cana 
há mais de 70 anos, despertou a revolta dos 
canavieiros da Mata Norte. Eles fecharam a 
BR-408, no Km 53, no município de Nazaré 

Revolta dos produtores de cana impede injustiça
Cruangi fechou acordo e Governo Estadual desistiu de 

desapropriações de engenhos com agricultores arrendatários

recuo nas desapropriações
 No dia seguinte ao protesto dos cana-

vieiros, o Governo Estadual decidiu cance-
lar três das cinco desapropriações de en-
genhos da usina Cruangi, em Timbaúba. 
Foram os engenhos Jussarinha, Jussara e 
Trincheiras. A razão do recuo se deu pela 
tomada de conhecimento do governo 
de que havia produtores de cana arren-
datários das terras. “Esta informação era 
desconhecida para o governo quando ne-
gociou as propriedades com a usina, que 
objetivou prioritariamente saudar débitos 
tributários”, conta o presidente da AFCP, 
Alexandre Andrade Lima.  

A notícia sobre a desistência nas desa-
propriações foi repassada pelo secretário 
de Articulação Regional e Social, Aloísio 
Lessa. Ele falou ao presidente da AFCP, que 
a decisão foi do procurador Geral do Esta-
do, Thiago Norões. Todavia, Lima ressalta 
que a participação dos produtores no pro-
testo, foi indispensável para que a verdade 
chegasse ao conhecimento do governador, 
que logo impediu com que fosse consuma-
da uma injustiça com os arrendatários.

Treminhão da própria usina Cruangi foi utilizado pelos manifestantes para interditar a BR-408, nos dois sentidos, próximo a entrada do município de Nazaré da Mata

da decisão ao protesto
Os produtores de cana viveram dias 

intensos desde quando a usina Cruangi 
negociou alguns engenhos com o Go-
verno do Estado, conforme publicado no 
Diário Oficial do Estado, no início de de-
zembro. Oito dias depois desta notícia, 
o setor canavieiro conseguiu reverter a 
injustiça. Foi necessária muita articula-
ção dos órgãos de classe e resistência 
dos próprios fornecedores de cana da 
unidade industrial na última safra. 

A revolta tomou conta de todos, 
tanto pela surpresa na desapropriação, 
como pelas consequências danosas 
que a ação traria aos canavieiros. Dentre 
elas, prejudicar o pagamento da dívida 
de R$ 5 milhões da usina.

Dessa forma, para tentar encontrar 
uma saída para o problema, ocorreu 
uma assembleia dos produtores com 
o apoio da AFCP e do Sindicape. Neste 
mesmo dia, foram realizados os protes-
tos na cidade de Nazaré da Mata, bem 
como em Timbaúba, nas propriedades 
da usina Cruangi.

da Mata, em dezembro. A iniciativa dos pro-
dutores, que teve ampla visibilidade pública, 
garantiu com que o governador Eduardo 
Campos desistisse das desapropriações e de 
qualquer outra onde haja agricultores arren-
datários. A pressão fez também com que os 

diretores da Cruangi negociassem sua dívida 
de R$ 5 milhões com os fornecedores de cana. 
O protesto contou com o apoio da Associação 
dos Fornecedores de Cana de Pernambuco 
(AFCP) e do Sindicato dos Cultivadores de 
Cana do Estado (Sindicape).

acordo com usina cruangi
A manifestação dos produtores con-

tribuiu ainda para acelerar um novo acor-
do entre a usina Cruangi com a AFCP e o 
Sindicape, objetivando o pagamento de 
R$ 5 milhões com seus fornecedores de 
cana. Também no dia seguinte ao pro-
testo, como foi no caso da decisão do 
governo em desistir da desapropriação 
das terras arrendadas, houve um avanço 
na negociação da dívida da usina com 
os produtores. Foi firmada uma carta de 
intenções entre as duas partes. Nela, a 
unidade industrial entregou a posse pro-
visória do engenho Boa Vista, de sua pro-
priedade, para os órgãos de classe. A área 
tem cerca de 500 hectares.  

A usina se comprometeu em dar a 
posse definitiva do engenho para quitar 
o passivo originário com a cana forneci-
da na safra anterior. Mas, como a Cruangi 
está fechada e em recuperação judicial, 
nada pode ser vendido sem a decisão da 
assembleia com todos os seus credores. O 
encontro está marcado para ser realizado 
em fevereiro de 2014.
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Uma injustiça contra o setor sucroene-
gético foi corrigida pelo Governo Federal 
ao sancionar a Lei 12.865 em outubro. A le-
gislação extingue a bitributação em saúde 
com o funcionário do segmento. Sem ela, 
os produtores e industriais canavieiros con-
tinuavam obrigados a pagar dois tributos: a 
Previdência Social (o que acontece com em-
pregador de todo segmento econômico), e, 
adicionalmente, o Programa de Assistência 
Social (PAS). Este consistia no financiamen-
to de assistência hospitalar, farmacêutica e 
social do funcionário. A cadeia sucroenergé-
tica era o único setor do país a ter dois tribu-
tos para a saúde do trabalhador.

Com o fim do PAS, os benefícios serão 
significativos para os produtores de cana. 
A Associação dos Fornecedores de Cana 
do Estado (AFCP) deixará de aplicar 40% 
de toda a sua receita no Programa. O per-
centual deixará também de ser arrecado 
pelo órgão, que mantinha unidades de 
saúde nas cidades da Zona da Mata e na 
sua sede social no Recife. “Um por cento de 
toda a cana produzida no Estado, mesmo 
percentual descontado de cada produtor, 
destinava-se para financiar as unidades 
com equipamentos, remédios e profis-
sionais de saúde”, fala Alexandre Andrade 
Lima, presidente da AFCP. O percentual 
não será descontado mais. 

Todavia, o dirigente diz que com o fim 
do PAS, o impacto financeiro será negativo 
para a AFCP no curto prazo. Isso por conta 
da necessidade de demitir os profissionais 
de saúde do órgão. As demissões impli-
cam em altos custos com as rescisões de 
trabalho. A entidade desembolsará cerca 
de R$ 500 mil. Contudo, no geral, a nova 
Lei desonerará o produtor e as usinas. Com 

Canavieiros são desonerados de tributação extra 
com saúde do trabalhador

o fim do serviço, o dirigente reconhece 
que o trabalhador ficará prejudicado, mas 
diz que a bitributação na saúde era injusta 
com o setor sucroenergético, por ser o úni-
co taxado do Brasil. 

“O fim da bitributação em Saúde corri-
ge um erro muito antigo com o setor cana-
vieiro”, diz Lima, que também é presidente 
da União Nordestina dos Produtores de 
Cana (Unida). Ele foi um dos principais di-
rigentes do segmento nacional, que costu-
rou um acordo com líderes produtores de 
cana, açúcar e etanol, para levar a proposta 

Fornecedor de cana tem redução de 2,5% na folha salarial
Os custos com a folha de pagamento 

do produtor será menor em 2014. Haverá 
uma economia de 2,5% com a desonera-
ção tributária do salário educação. O fim 
do tributo federal é resultante da iniciati-
va jurídica da Associação dos Fornecedo-
res de Cana de Pernambuco (AFCP). Todo 
fornecedor que já solicitou a suspensão 
do tributo por meio de ação jurídica será 
atendido de imediato. Também reaverá o 
que já foi cobrado no final do processo.

Alexandre Andrade Lima, pres. da AFCP e da Unida, e o senador Renan Calheiros (ao centro) articularam e coordenaram 
reunião com o setor sucroenergético nacional, de onde originou a Lei 12.865, extinguindo a bitributação em saúde

 A desoneração do salário educação não é 
automática. “O produtor deve entrar com uma 
ação judicial própria em busca do direito”, diz 
Manoel Jales, assessor jurídico da AFCP. Neste 
sentido, ele lembra que a Associação contri-
buiu muito com os canavieiros, já que defen-
de todos os associados neste pleito em uma 
demanda coletiva. O órgão reduziu os custos 
das ações judiciais para os interessados. Os 
requerimentos para dita desoneração foram 
recebidos até bem próximo do fim de 2013.

O benefício foi também estendido 
para fornecedores de cana de outros es-
tados nordestinos. Todos os produtores 
afiliados aos órgãos de classe em seus 
respectivos locais, vinculados à União 
Nordestina dos Produtores de Cana (Uni-
da) puderam ajuizar suas idênticas ações 
à AFCP. Mas também foi possível fazê-la 
através da banca Felisberto Córdova Ad-
vogados, um escritório que advoga a mes-
ma ação para todo o segmento na região.

à presidente Dilma, através da articulação 
do presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL). A iniciativa do governo é resul-
tante da movimentação e da articulação 
da Federação dos Plantadores de Cana do 
Brasil (Feplana) e da Unida, em parceria 
com órgãos de classe representativos das 
usinas brasileiras. As entidades de classe 
de fornecedores e industriais discutiram 
por dois anos uma proposta coletiva para 
modernizar a antiga lei da produção cana-
vieira – legislação onde regulamentava o 
Programa de Assistência Social.
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O novo preço da gasolina, com elevação 
de 4% na refinaria, anunciado pelo Governo 
Federal no fim de novembro, após quase um 
ano depois do último reajuste, caiu como 
bomba para o setor sucroenergético. A razão 
é obvia. Continua abaixo do valor do mercado 
internacional. A situação mantém a concor-
rência desleal com o preço do etanol à base 
de cana-de-açúcar, que não recebe subsídio 
do Poder Executivo. Já a gasolina permanece-
rá sendo vendida mais barata do que é com-
prada no exterior. 

Para piorar, a presidente Dilma Rousseff 
autorizou ainda o aumento de 8% do diesel 
na refinaria. Ele é usado por veículos no de-
senvolvimento dos canaviais, bem como no 
transporte da cana e do etanol. A elevação do 
preço do diesel, duas vezes maior que a con-
ferida à gasolina, incidirá também na compo-
sição do preço do etanol, que fatalmente au-
mentará. Com o reajuste, o aumento dado à 
gasolina não terá efeito prático para amenizar 
a desleal concorrência entre o combustível 

Governo prejudica cana em defesa 
do menor preço da gasolina

Resposta rápida na Câmara Setorial

fóssil e o de cana nos postos de combustíveis. 
Já o subsídio federal à gasolina continua. 

“Essa incoerente política nos preços do 
combustível fóssil é muito grave para o setor 
sucroenergético e também para a Petrobras”, 
diz Alexandre Andrade Lima. Com o reajuste 
da gasolina de 4%, a defasagem para a es-
tatal continuará alta. A Petrobras ficará com 
um prejuízo de 13%. O saldo da empresa na 
balança comercial foi negativo em US$ 22,4 
bilhões de janeiro a outubro deste ano, um 
valor não só recorde como também 157% su-
perior ao déficit de todo o ano de 2012. 

Quanto ao setor sucroenergético, as usi-
nas estão ‘quebrando’ em razão desta política. 
Nos últimos cinco anos, mais de 50 usinas já 
fecharam e outras dezenas estão em recupe-
ração judicial. Lima cita o caso recente da mul-
tinacional Bunge. “Ela investiu R$ 2 bilhões no 
setor, mas já está procurando compradores 
para vender suas empresas”, revela Lima. Ele 
prevê um quadro ainda mais pessimista com 
a intervenção do governo nos valores dos 

combustíveis. O dirigente acredita que outras 
empresas multinacionais também saíram do 
segmento, uma vez que não existe segurança 
para quem quer investir no etanol brasileiro. 

recorde ou BoLha?  
Em contradição a toda essa crise, o setor 

sucroenergético teve aumento de safra no 
País. Ela totalizou 588 milhões de toneladas. 
Mas o recorde não representa crescimento, 
na avaliação de Lima. Ele explica que não 
existe milagre quando se trata de finanças. A 
elevação da safra está associada diretamente 
ao forte financiamento do BNDES nos cana-
viais e usinas, principalmente nas unidades 
do Centro-Sul do Brasil. Porém, todo finan-
ciamento precisa ser pago. É ai onde está o 
problema. Pois, com o desestímulo ao consu-
mo do etanol, não há mágica para pagar os 
financiamentos. “Sem política coerente e sem 
estímulo ao etanol, haverá um calote. Isso é 
uma bolha de dívidas e estourará a qualquer 
momento”, sentencia.

Após o governo reajustar a gasolina e 
o diesel, o setor sucroenergetico nacional 
mostrou sua insatisfação na última reunião 
de 2013, da Câmara Setorial do Açúcar e do 
Álcool, vinculada ao Ministério da Agricultu-
ra. Integrantes de vários ministérios integram 
a Câmara. Assim, o setor aproveitou para cri-
ticar o baixo reajuste da gasolina e o alto pre-
ço do diesel, o que mantêm a concorrência 
desleal da gasolina com o etanol e amplia os 
custos de produção do setor agroindustrial.

Para amenizar a desconfiança do setor no 

Gasolina a preço menor acelerará 
‘quebradeira’ do setor

governo, visível na reunião, já que o Planalto 
costuma não atender as reivindicações do 
segmento, foi criado um grupo de trabalho 
específico dentro da Câmara Setorial, a fim de 
que ele possa elaborar e encaminhar ao Pla-
nalto propostas especiais para o desenvolvi-
mento da cadeia da cana e do etanol. Para o 
autor da proposta, Alexandre Andrade Lima, 
presidente da União Nordestina dos Produto-
res de Cana (Unida) e da Associação dos For-
necedores de Cana de Pernambuco (AFCP), a 
ação é necessária e pode surtir efeito. 

O dirigente ressalta que o governo deve 
começar a pensar efetivamente no setor, 
mas para isso, deve incluir o etanol no bojo 
da formulação da política nacional de com-
bustível. “É necessário fazer a desoneração 
do etanol e criar políticas públicas para di-
minuir os custos de produção da cana e do 
etanol”, disse Lima. Neste sentido, o novo 
grupo de trabalho da Câmara Setorial en-
caminhará estas e outras sugestões para a 
União. Todas as propostas serão formata-
das no começo de 2014.
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A tendência da nova safra canavieira é de 
crescimento. O prognóstico está relacionado 
à previsão pluviométrica para 2014. De acor-
do com a maioria dos centros meteorológi-
cos, o ano será de chuvas dentro da norma-
lidade. O cenário resultará numa produção 
melhor se comparada aos anos anteriores, 
marcados pela seca em toda a região nordes-
tina. A previsão do clima, caso se confirme, 
fará com que a safra volte a patamares de 60 
milhões de toneladas, um excelente padrão 
para a região. Porém, para fazer uma coeren-
te perspectiva do setor sucroenergético, é 
preciso analisar também outros indicadores 
além do clima. O principal deles é a política 
pública para o setor. Ela é responsável pelo 
desenvolvimento ou pela retração. Neste 
quesito, o cenário é pessimista, conforme 
aponta a Associação dos Fornecedores de 
Cana de Pernambuco (AFCP).  

 “Estava bom demais para ser verdade. 
Este provérbio popular tem total pertinência 
à perspectiva do setor sucroenergético do 
NE para 2014”, diz Alexandre Andrade Lima, 
presidente da AFCP ao comparar o clima e a 
política nacional de preços dos combustíveis 
pelo Governo Federal. A questão climática é 
favorável, mas a política de precificação da 
gasolina é terrível tanto para os fornecedores 
de cana, como para os industriais. O dirigente 
conta que o Governo Federal tem optado em 
manter o preço da gasolina abaixo do valor 
de mercado internacional para tentar manter 
a inflação nacional controlada, mas tem com 
isso, quebrado a Petrobras e todo o setor su-
croenergético, porque tem promovido uma 
concorrência desleal do preço do etanol com 
o combustível fóssil.   

Clima e política definem perspectiva do setor 
canavieiro em 2014

Alexandre Andrade Lima, presidente da Unida e da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco

*Cana com 119,0063Kg ATR por Tonelada Cana

Portanto, neste contexto, o novo ano será 
desfavorável para o segmento canavieiro en-
quanto falta clareza do Governo Federal em 
relação à sua política nacional no preço da 
gasolina. A política de preços, que é definida 
pela Petrobras, ficará reservada somente ao 
conhecimento da empresa. O Conselho de 
Administração da Petrobras aprovou regras, 
alegando razões comerciais, que os parâme-
tros da metodologia de precificação serão 
“estritamente internos à companhia”. O pro-
blema dessa postura é que mostra a falta de 
uma política de médio e longo prazo no preço 
do combustível fóssil. “Consequentemente, 
não haverá segurança para investir nas usinas 

e nos canaviais, sem a necessária previsibili-
dade de mercado na formação do preço da 
gasolina”, diz Lima. 

Na prática, o setor sucroenergético fica às 
escuras sobre até quando vai permanecer a 
desleal concorrência do etanol com a gasoli-
na, que conta com subsídio governamental. 
A Petrobras continua comprando gasolina 
mais cara no mercado externo e vendendo 
mais barata no Brasil. Outro indicador nega-
tivo para o setor sucroenergético está relacio-
nado à falta de políticas públicas para valori-
zar a cana, uma importante commodities do 
agronegócio brasileiro, bem como seus agri-
cultores e industriais.

...fazer a adubação de socaria. O clima tem favorecido 
bastante com as ultimas chuvas de verão.

...controlar as plantas invasoras. A competição com a 
cana-de-açúcar pode registrar consideráveis reduções na 
produtividade agrícola do canavial. O controle químico 
é feito com o uso de produtos herbicidas. Uma dica 
excelente da Cooperativa dos Associados é a aplicação em 
pré-emergência total do “Combinado”, de acordo com as 
orientações do fabricante ou de um profissional especializado.

...checar os conjuntos de irrigação para não ter surpresas 
com a estação seca que está começando. Uma análise 
detalhada é importante para se verificar a necessidade 
de novos investimentos. A iniciativa é fundamental 
para quem costuma fazer plantio de verão.

que em janeiro de 
2014 serão reiniciados 
os pagamentos da 
subvenção da cana 
de açúcar? Pois é, 
quarenta por cento 
dos produtores ainda 
esperam por esta 
ajuda do Governo 
Federal. Este que 
é um incentivo 
importantíssimo para 
o setor canavieiro 
nordestino.

MÊS
SET/2013
OUT/2013
NOV/2013
DEz/2013

VALOR (KG)
0,5522
0,5512
0,5387
0,5222

PREÇO BRUTO DA (T) 
CANA PADRÃO* R$

65,71
65,59
64,10
62,14

É tempo de... Você sabia?

AÇÚCAR TOTAL RECUPERÁVEL (ATR) 
– PERNAMBUCO –


