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RESUMO 

 

 

SOUZA, Cleonice Borges de. Rede de poder canavieira no território goiano no 

período de 2006-2012: atores, interesses e recursos. 2013. 207f. Tese (Doutorado 

em Ciências Ambientais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.  

 
As ações do Governo Federal, quando da retomada de sua política agroenergética, 
nos primeiros anos do século 21, aliadas aos incentivos fiscais e aos subsídios 
oferecidos pelo governo estadual, bem como às condições edafoclimáticas 
favoráveis, impulsionaram a expansão das atividades canavieiras no estado de 
Goiás. O setor canavieiro goiano agregou à sua composição tanto grupos 
tradicionais de São Paulo e de estados do Nordeste quanto de outros ramos de 
atividades, como do segmento petrolífero, de tradings de commodities e até da 
construção civil. Esse processo expansionista deu origem à composição de uma 
‘arena’, na qual a busca e a distribuição dos recursos de poder (constitucionais, 
organizacionais, jurídicos, financeiros, tecnológicos, políticos ou simbólicos) e a 
representação de interesses são processos considerados relevantes pelos diversos 
atores. Propõe-se analisar, nesta tese, a interação entre os atores da rede de poder 
canavieira presentes no território goiano, a partir do referencial metodológico de 
redes de poder (policy networks). Articulou-se a dimensão política (estrutura de 
poder e da representação de interesses) com a econômica (expansão da produção e 
da produtividade, geração de emprego e renda), com a social (relações sociais), e, 
ainda que de forma superficial, com a ambiental. A pesquisa foi realizada junto aos 
atores coletivos que compõem a rede canavieira do estado de Goiás, basicamente 
industriais e fornecedores de cana, e a entrevista semiestruturada foi o método 
utilizado para a coleta dos dados. A adoção do marco teórico neoinstitucional 
possibilitou tanto compreender as formas de articulação dos atores quanto a 
coalizão de poder no interior da rede canavieira. A hipótese central é a de que o 
capital financeiro e político do segmento industrial direciona a configuração da rede 
de poder no território goiano. O estudo caracterizou a rede de poder canavieira no 
estado de Goiás, no período de 2006 a 2012, as relações entre os atores e 
identificou os recursos de poder e as estratégicas utilizadas pelos atores. Constatou-
se que o segmento industrial, por meio de sua representação, é o ator da rede que 
detém os principais recursos de poder (político e econômico), é aquele que direciona 
a configuração da rede de poder e dinamiza o processo de expansão das atividades 
canavieiras no estado de Goiás.  
 
Palavras-chave: Cana-de-açúcar, rede de poder, governança, interação, estratégia. 
 



ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Cleonice Borges. Sugarcane power network in Goiás in the period of 2006-

2012: actors, interests and resources. In 2013. 207l. Thesis (Doctorate in 

Environmental Sciences) – Pos-Graduate Program in Environmental Sciences, 

Federal University of Goiás, Goiânia, 2013. 

 
The Federal Government actions, by the resumption of its agroenergy political, in the 
early years of the 21st century, coupled with tax incentives and subsidies offered by 
the State government of Goiás as well as the favorable environmental conditions, 
prompted the expansion of sugarcane activities in the state of Goiás. The Goiano 
sugarcane industry added to its composition both traditional groups from São Paulo 
and the Northeast states as either other fields of activities, such as the petroleum 
segment, the commodities trading and even construction. This expansionist process 
has led to the composition of an 'arena' in which the search and the distribution of 
power resources (constitutional, organizational, legal, financial, technological, 
political or symbolic) and lobbying processes are considered relevant by the several 
actors. We propose to examine, in this thesis, the interaction between the actors of 
the sugarcane power network present in Goiás, from the methodological framework 
of power networks (policy networks). It has been hinged on the political dimension 
(power structure and representation of interests) with the economic (expansion of 
production and productivity, generating employment and income), with the social 
(social relations), and, albeit superficial, with the environment. The research was 
conducted with the collective actors that make up the sugarcane network in Goiás, 
mainly industrial and sugarcane suppliers, and semi-structured interview was the 
method used for data collection. The adoption of theoretical neoinstitutionalist has 
made possible both to understand the forms of articulation of actors as the coalition 
of power within the cane network. The central hypothesis is that the financial and 
political capital of the industrial segment directs the network configuration of power in 
Goiás. The study has characterized the power network sugarcane in the state of 
Goiás, in the period from 2006 to 2012, relations among the actors and identified the 
power resources and strategies used by actors. It has been found that the industrial 
segment, through its representative, is the network actor that holds the key features 
of power (political and economic), is the one who directs the network configuration of 
power and streamlines the process of expanding sugarcane activities in the state of 
Goiás. 
 
Keywords: Sugarcane, power network, governance, interaction, strategy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“O Brasil é um dom do açúcar”, essa frase, parodiada de Heródoto por Caio 

Prado Jr. (1996, p. 144) em 1942, reflete a relação de proximidade que o país tem 

com a cultura da cana-de-açúcar. Por mais de sessenta anos o setor canavieiro 

viveu sob a égide do Estado, que, ao lhe conceder incentivos e subsídios, fez com 

que se tornasse próspero e pujante. Desde sua criação, em 1933, até sua extinção, 

em 1990, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) foi o sustentáculo à expansão da 

produção brasileira de açúcar e álcool. A supressão do IAA ocorreu 

concomitantemente com o processo de desregulamentação da política econômica 

do Estado com ações diretas sobre o setor canavieiro, notadamente no que diz 

respeito ao financiamento das atividades produtivas, ao controle de preços da cana-

de-açúcar e à comercialização de seus produtos. Ainda que o Estado tenha 

permanecido na gestão e no controle jurídico das legislações e normatizações, 

coube ao setor privado, por meio de grupos organizados, ordenar e autorregular as 

atividades produtivas do setor canavieiro. Tal conjuntura, aliada à intensificação da 

competitividade empresarial, propiciou as condições necessárias ao surgimento da 

rede de poder canavieira com seus recursos de poder.  

Em meados do ano 2000, o governo brasileiro instituiu o Plano Nacional de 

Agroenergia (PNA) e retomou sua política agroenergética. Um dos resultados 

imediatos do PNA foi a ampliação das áreas de produção de cana por quase todo o 

país. 

Assim, nesse período é possível perceber resultados das ações do PNA, 

como a ampliação das áreas de produção de cana em todo o país. Nesse contexto, 

o estado de Goiás, em função das características favoráveis que apresenta ao 

cultivo da cana e dos incentivos fiscais e subsídios oferecidos pelo governo 

estadual, transformou-se em um polo de crescimento da atividade (CASTRO et al., 

2010; PICANÇO FILHO & MARIN, 2012a, 2012b). 

Conforme dados da tabela 01, é significativa a expansão da cana em Goiás e 

indicadores como a área plantada e a produção mostram a importância econômica 

que a cultura canavieira possui para o estado.  
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Tabela 01 – Expansão Canavieira em Goiás: Área Cultivada e Área Colhida, 

Rendimento Médio, Destilarias em Operação, a Produção de Cana, de Etanol e 

de Açúcar e o Ranking de Goiás – 2000, 2005-12 

 
 
A

ano 

Área 
Cultivada 
/ Colhida 

(ha) 
Rendimento 
Médio(kg/ha) 

Destilarias 
em 

Operação 

Produção 
Ranking de 
Goiás em 
relação ao 

Brasil
(1) 

Cana-de-
açúcar (t) 

Etanol (mil 
litros) Açúcar (t) 

2000 139.186 73.017 11 10.162.959 318.430 397.320 6º 

2005 202.500 76.795 13 15.547.900 740.841,4 874.480 6º 

2006 234.900 79.725 15 18.723.400 833.139,6 805.000 5º 

2007 358.000 82.100 18 29.391.800 1.167.028,1 1.022.900 5º 

2008 575.100 73.781 28 29.645.200 1.758.627,1 1.103.300 6º 

2009 471.900 84.960 32 40.092.500 2.194.240,0 1.392.100 6º 

2010 599.310 77.100 36 46.206.800 2.901.674,0 1.798.457 4º 

2011 678.420 66.655 32 45.220.100 2.675.421,0 1.752.400 3º 

2012 725.910 73.200 34 53.136.600 3.139.635,8 1.919.200 2º 

Fonte: Levantamentos de Safra 2005/2006 à 2012/2013 (CONAB, 2012); Goiás (2011). 
(1) 2º maior produtor de cana e de etanol e 4º maior produtor de açúcar do Brasil. 
Elaboração: A autora. 

 

A produção de cana-de-açúcar, que no ano 2000 foi de 10,163 milhões de 

toneladas, saltou para 53,136 milhões de toneladas em 2012, uma expansão que 

representa 522,84% de aumento. Com 521,54% de aumento, a área colhida também 

apresentou crescimento vertiginoso no mesmo período. Esse expressivo aumento 

na produção está em sintonia com a demanda apresentada pelas novas usinas 

instaladas em Goiás e com o atendimento da demanda por etanol e açúcar. Em 

relação à safra 2011/2012, o incremento de área para a safra 2012/2013 foi de 

aproximadamente 47,5 mil hectares. Tal crescimento representa a consolidação das 

novas plantas inauguradas recentemente, bem como um pequeno crescimento de 

unidades mais antigas (CONAB, 2012). 

Conforme informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010, p. 34), a expansão canavieira foi mais intensa na região Centro-Oeste do 

Brasil. No estado de Goiás, em 2005, treze usinas processaram cana para a 

produção de açúcar e etanol. Já em 2012, das 37 unidades instaladas, 34 delas 

processaram cana-de-açúcar. Simultaneamente, a produção também atingiu 

números significativos. De uma produção de 874,48 mil toneladas de açúcar em 

2005, avançou para aproximadamente dois milhões de toneladas em 2012. Quanto 

ao etanol, a produção, que em 2005 foi de 741 milhões de litros, em 2012 

ultrapassou os três bilhões de litros. Com uma produção de mais de 53 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar em 2012 e aumento em torno de 17,5% em relação a 
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2011, Goiás é o segundo maior produtor de cana e de etanol do Brasil e o primeiro 

da região Centro-Oeste, sendo o município de Quirinópolis o maior produtor do 

estado, responsável por 15% da safra goiana, com um crescimento em torno de 

25% em relação à produção de 2010 (CONAB, 2012; SIFAEG, 2012). 

O 3º Levantamento da safra 2012/2013 informa que a área cultivada com 

cana-de-açúcar colhida e destinada à atividade canavieira, no Brasil, está estimada 

em 8.520,5 mil ha, distribuída em todos os estados produtores de acordo com suas 

características. O estado de São Paulo é o maior produtor, com 51,87% (4.419,46 

mil ha), seguido por Goiás, com 8,52% (725,91 mil ha) de toda a produção nacional 

(CONAB, 2012). 

A expansão da cana-de-açúcar em Goiás representa o interesse de 

investidores nacionais e estrangeiros no bom momento vivenciado pelo setor – pelo 

incremento da lucratividade com o atendimento à demanda interna impulsionada 

pelo aumento das vendas de veículos flex fuel1 – e no atendimento às demandas 

externas, principalmente quanto à necessidade mundial de geração de energia limpa 

e renovável. Contudo, não há como desconsiderar as medidas internas de promoção 

e estímulo à produção canavieira envidadas pelo governo federal e pelos governos 

estaduais e municipais2 (GOIÁS, 2011). 

                                                             
1
 De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o 

número de automóveis flex fuel comercializados no país subiu para 85,7% do total das vendas em 
abril de 2012, contra 83,3% em abril de 2011. No mesmo mês, houve uma queda nas vendas de 
todos os tipos de automóveis, tanto os flex quanto os carros a gasolina, comparando-se os totais de 
abril com o mesmo mês em 2011. Houve um recuo de 20,3% nas vendas dos veículos movidos à 
gasolina em abril de 2012 em comparação com as vendas em abril de 2011. A queda dos flex no 
mesmo período foi menor, de 7,85%, o que indica uma preferência do consumidor pelo automóvel 
bicombustível. De acordo com a Anfavea, foram comercializadas 209.597 unidades de automóveis 
flex em abril desse ano, contra 227.443 veículos vendidos no mesmo período de 2011. Já a venda de 
carros a gasolina atingiu 23.948 unidades em abril de 2012, abaixo dos 30.049 veículos 
comercializados em abril de 2011. Veículos movidos a óleo diesel atingiram 4,5% de participação nas 
vendas de abril, com 11.023 unidades vendidas. O número representa queda de 28,49% nas vendas 
em relação ao total de abril de 2011 (ANFAVEA, 2012, p. 4). 
2
 Como exemplo dos benefícios e incentivos concedidos em âmbito municipal, cita-se a Lei n. 2.688, 

aprovada pela Câmara Municipal de Itumbiara no fim de 2001, que assegura incentivo às empresas 
que desejam instalar unidades industriais naquele município. “De acordo com o secretário de 
governo, João Batista Júlio Cardoso, todos os projetos aprovados pelo Fomentar/Produzir ficam 
isentos por dez anos de taxa de expediente, taxa de licença para construção, taxa de licença para 
funcionamento, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para prédios de uso próprio, ITBI para 
edificações no Parque Industrial de Itumbiara ou zonas permitidas pelo Plano Diretor. As empresas 
dispõem também de serviços de limpeza de área, terraplanagem, pavimentação asfáltica nas áreas 
internas e adjacentes nos imóveis a serem construídos ou adquiridos para instalação de indústrias ou 
distribuidores de produtos industrializados; serviços de transportes e máquinas e equipamentos para 
instalação de indústrias; locação, readaptação, reforma e ampliação em prédios próprios e de 
terceiros. Também o município pode alienar área própria para edificação de instalações industriais no 
índice de 20% do valor apurado na avaliação do imóvel, após aprovação da Câmara Municipal. Com 
todos esses instrumentos, acredita o prefeito Luiz Moura que os resultados têm sido muito positivos. 
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Para atingir essa produção de cana, o estado de Goiás passou a conviver, de 

forma sistemática e cada vez mais intensa, com o aumento do número de indústrias 

instaladas e com vários projetos em fase de implantação, cujas origens são as mais 

distintas possíveis. O setor canavieiro goiano agregou à sua composição tanto 

grupos tradicionais de São Paulo e de estados do Nordeste quanto de outros ramos 

de atividades, como do segmento petrolífero, de tradings de commodities e até da 

construção civil. 

Dessa forma, o processo de expansão da cana em Goiás deu origem à 

composição de uma ‘arena’, na qual a busca e a distribuição dos recursos de poder 

(constitucionais, organizacionais, jurídicos, financeiros, tecnológicos, políticos ou 

simbólicos) e a representação de interesses são processos considerados relevantes 

pelos diversos atores. Logo, está constituída a rede de poder (policy network) 

canavieira no estado de Goiás, objeto desta tese.  

Destarte, a rede de poder é um modelo teórico de nível mesoanalítico que 

permite uma observação minuciosa das transformações e diversidades existentes 

nos modos de governança de setores, subsetores, encadeamentos ou 

agrupamentos de mais complexidade, como os agroindustriais. Em tal contexto, 

abarcam-se tanto as diferenças (heterogeneidade estrutural de cada encadeamento, 

formas de interação dos atores individuais e coletivos) quanto as dominâncias 

(formas de controle, relações de força, modos de governança e a intensidade dos 

desequilíbrios de poder dentre outros) de tais transformações (PAULILLO, 2010). 

De um modo geral, esse processo expansionista suscitou na Academia, por 

meio de suas distintas áreas do conhecimento, a necessidade de realizar pesquisas 

e estudos a respeito da expansão da cana, bem como de seus condicionantes 

sociais, econômicos, jurídicos e ambientais, entre outros3.  

                                                                                                                                                                                              
Tanto que, a cada dia, novos grupos manifestam interesse em se instalar em Itumbiara. Os já 
existentes ampliam instalações para produzir mais” (ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO, 2002, p. 
50). 
3
 Dentre os vários estudos que versam sobre a expansão da cana no território goiano, elencamos 

algumas temáticas abordadas. Castro et al. (2010), por exemplo, avaliaram a área de expansão da 
cana por meio de estudos espaciais multiescalares no tempo e no espaço, com o apoio de imagens 
de satélite, sistemas de informação geográfica, monitoramento e dados censitários e similares, para 
compreender o processo de mudança de uso do solo. De forma similar, Silva e Castro (2011) 
estudaram a evolução da expansão canavieira numa abordagem multitemporal, baseada na 
elaboração e análise de mapas de uso da terra. Abdala e Ribeiro (2011), a partir de uma perspectiva 
econômica e ambiental, analisaram a especialização canavieira municipal e seus impactos 
ambientais. Silva e Miziara (2011), por outro lado, analisaram a expansão como uma nova etapa da 
fronteira agrícola. Os impactos sociais e ambientais contextualizam os trabalhos de Carvalho e Marin 
(2011a; 2011b). Naves Júnior e Belle (2011) analisaram os aspectos jurídicos dos impactos 
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Salientamos, no entanto, a inexistência de pesquisas que tenham analisado a 

estrutura institucional que envolve os atores públicos e privados inseridos na rede 

canavieira goiana. Isso se faz pertinente em função da relevância das instituições 

(sociais, econômicas e políticas) para a conformação de políticas e pela capacidade 

de interferir nos interesses, nas relações de poder e nas ações dos diversos atores 

envolvidos. 

A análise da interação entre os atores da rede de poder canavieira presente 

no território goiano se realiza a partir da articulação da dimensão política (estrutura 

de poder e representação de interesses) com a econômica (expansão da produção e 

da produtividade, geração de emprego e de renda), a social (relações sociais) e, 

ainda que de forma superficial, a ambiental. Quer dizer, agregar a dimensão política 

às dimensões econômica e social na análise da interação dos atores sociais é a 

contribuição que esta tese apresenta. A adoção de um marco teórico neoinstitucional 

possibilitou compreender as formas de articulação dos atores, assim como a 

coalizão de poder no interior da rede canavieira (PAULILLO, 2000) presente, 

primordialmente nas regiões Sudeste e Sul do território goiano. Tal espacialização 

se dá em função da presença de industriais e fornecedores de cana com recursos 

de poder diversos, como é o caso, por exemplo, dos tecnológicos, jurídicos, 

financeiros e simbólicos, dentre outros. 

Destarte, por que estudar a expansão da cana em Goiás por meio da  

abordagem metodológica de redes de poder? Porque discernir as redes de poder, a 

começar pelo perfil dos atores sociais, do nível de integração e da distribuição de 

recursos, revela importantes aspectos a respeito do modo de interação entre o 

Estado e os interesses privados, bem como as especificidades envolvidas na 

realização de políticas em cada rede. O setor canavieiro presente no território goiano 

ao apresentar desempenho econômico tão pujante, permite aludir que as interações 

entre os atores sociais delineiam-se em torno de disputas e barganhas pela posse 

de vantagens na aplicação dos recursos que cada um controla. Tal fato delineia as 

condições propícias para a referida pesquisa. 
                                                                                                                                                                                              
ambientais. Ainda, Picanço Filho e Marin (2012a; 2012b) analisaram as assimetrias de informações 
geradas nas relações contratuais. Cruz e Souza (2012) avaliaram a responsabilidade social 
empresarial (RSE) das usinas goianas. Ferreira e De Deus (2010; 2011) analisaram o uso do território 
e a dinâmica socioespacial da região, bem como as políticas públicas de incentivo à ocupação e a 
dinâmica regional. Os estudos citados, cada qual numa vertente analítica, representam apenas uma 
parte do arcabouço de estudos e pesquisas existentes e que tratam da expansão da cana em Goiás. 
Salientamos a relevância de tais estudos, mas ressaltamos que cada um trabalha com uma temática 
distinta: ambiental, jurídica, social, econômica, gestão e desenvolvimento regional, dentre outras. 
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De acordo com Feltre e Paulillo (2006), os recursos de poder, distribuídos de 

forma desigual entre os membros da rede, acarretam uma interação estratégica 

assimétrica ou desequilibrada e comprometem a representação dos interesses, 

principalmente em economias de forte heterogeneidade estrutural, como é o caso do 

Brasil. Dessa forma, as características dos membros e das conexões norteiam a 

interdependência estabelecida entre os atores da rede, que se orientam na busca de 

recursos de poder (constitucionais, jurídicos, econômicos, políticos, organizacionais, 

tecnológicos e simbólicos) e na representação dos interesses (PAULILLO, 2000). 

Nesse contexto insere-se o objetivo geral desta tese de caracterizar a rede de 

poder e apresentar sua tipologia. Ou seja, identificamos todos os atores coletivos 

que compõem a rede de poder canavieira em Goiás, bem como os atores que 

indiretamente a afetam e são afetados por ela. A rede é composta pelo segmento 

industrial e pelo segmento fornecedor de cana. Além deles há, ainda, o Estado (e 

suas agências), o Ministério Público (MP) e o complexo soja, que normalmente com 

ela interagem: o Estado é o ator cuja interação com a rede é direta, financiando, 

subsidiando e regulando as atividades produtivas; o MP é o representante da 

sociedade civil que fiscaliza as ações dos atores produtivos; e o complexo soja 

desenvolve embates e disputa o uso da terra. Compreendemos que a “rede de 

poder é um elemento descritivo e analítico que pode captar a dinâmica das 

configurações de força e as oportunidades de regulação” (PAULILLO, 2000, p. 15) e 

utilizamos esse referencial teórico e metodológico para a caracterização da rede 

política canavieira. 

Por meio da caracterização da rede canavieira goiana foi possível contemplar 

os objetivos específicos desta tese, sendo um dos primeiros caracterizar os atores e 

seus interesses. O segmento industrial está na rede por meio de sua representação 

de interesse, os Sindicatos das Indústrias de Fabricação de Etanol e de Açúcar do 

Estado de Goiás (SIFAEG/SIFAÇÚCAR). O segmento fornecedor está presente 

também por meio de suas representações, nesse caso a Comissão de Cana-de-

açúcar e Bioenergia da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG) e as 

associações de fornecedores. Em Goiás existem quatro associações de 

fornecedores de cana: a Associação dos Fornecedores de Cana da Usina Bom 

Sucesso (AFC), em Goiatuba; a Associação dos Produtores de Matérias-Primas 

para as Indústrias de Bioenergia de Goiás (APMP), em Rio Verde; a Associação dos 

Fornecedores de Cana Goiás “Marcelo Rezende Calil” (APROCANA), em 
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Quirinópolis; e a Associação dos Canavieiros Entre Rios (ACAER), em Cachoeira 

Dourada. Contudo, não consegui realizar a pesquisa com esta última, uma vez que 

os vários contatos estabelecidos, tanto por e-mail quanto por telefone, foram em vão 

e o presidente não nos recebeu para a entrevista. 

O segundo objetivo específico visa identificar os recursos de poder dos atores 

envolvidos na rede de poder. Para subsidiar a análise e a operacionalização da 

referida rede política, usamos como variáveis analíticas relevantes recursos 

financeiros, organizacionais, tecnológicos, políticos, jurídicos, constitucionais e 

simbólicos, visto a capacidade que estes apresentam para determinar o poder de 

aglutinação e de negociação de um ator social no interior da rede canavieira em 

Goiás. Os recursos de poder que os atores dispõem ou poderão dispor em algum 

momento podem delinear os caminhos da expansão do setor no estado. Ainda, se 

procederá à espacialização da rede de poder canavieira do território goiano. 

A hipótese desta tese é a de que o capital financeiro do segmento industrial, 

cujos interesses são representados pela UNICA (em âmbito nacional) e pelo 

SIFAEG (em âmbito local), direciona a configuração da rede de poder, do tipo 

comunidade política. É o ator da rede que detém os principais recursos de poder, 

por isso ele dinamiza o processo de expansão canavieira no estado de Goiás. 

Para atender aos objetivos propostos foi realizada uma revisão bibliográfica 

com autores que estudam as redes de poder (policy networks) com o objetivo de 

utilizar esta abordagem teórica e metodológica e estabelecer as fronteiras analíticas 

da rede de poder canavieira no estado de Goiás. Além disso, uma vasta pesquisa 

bibliográfica foi necessária para dar o suporte científico e subsidiar a produção 

textual desta tese. 

A análise documental foi utilizada para a obtenção de dados e de informações 

que revelassem ou que fizessem revelar os elementos condicionantes à expansão 

da cana na região. Assim, relatórios estatísticos, decretos, leis, atas de reuniões, 

jornais, etc., foram consultados, aportando informações de forma direta ou, inclusive, 

indireta: os dados estavam lá, restava fazer sua triagem e julgar sua qualidade em 

função das necessidades de minha pesquisa.  

Foram elaborados roteiros de entrevista semiestruturada para cada ator que 

compõe a rede de poder canavieira em Goiás. A seleção dos atores se deu a partir 

da população total existente.  
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Os fornecedores são representados pela FAEG, pela Comissão de Cana da 

FAEG e pelas associações de fornecedores. Somente a ACAER não atendeu ao 

nosso convite para contribuir com a pesquisa empírica. Os roteiros das entrevistas 

com as representações dos fornecedores estão dispostos na seguinte ordem: AFC 

(Apêndice A, p. 176), APMP (Apêndice B, p. 180), APROCANA (Apêndice C, p. 

184), Comissão de Cana da FAEG (Apêndice D, p. 188), FAEG (Assessor Técnico) 

(Apêndice E, p. 191). 

O segmento industrial é representado pela Federação das Indústrias do 

Estado de Goiás (FIEG), especificamente pelo Conselho Temático de Agronegócios, 

que não atendeu ao convite para colaborar com a pesquisa, e pelo SIFAEG 

(Apêndice F, p. 194). Além desses, foi elaborado um roteiro para o representante do 

MPGO (Apêndice G, p. 197). Este método (entrevista semiestruturada) foi utilizado 

tendo em vista a possibilidade de obter um quantitativo maior de informações, na 

medida em que os entrevistados tinham liberdade para discorrer à vontade sobre os 

itens questionados. Ao todo, as entrevistas resultaram em aproximadamente onze 

horas e dez minutos de gravação e pouco mais de 1.500 km de estradas percorridos 

para a realização das mesmas, uma vez que as associações de fornecedores estão 

localizadas no interior do estado. As entrevistas foram interprestadas à luz dos 

referenciais teóricos e metodológicos do neoinstitucionalismo e de redes de poder e 

subsidiadas pela análise de conteúdo (BARDIN, 2011). 

Além desta introdução, o presente trabalho está estruturado da seguinte 

forma: o primeiro capítulo apresenta as contribuições teóricas da ciência política e 

do neoinstitucionalismo, que facilitam compreender, respectivamente as concepções 

de Estado e suas relações sociais. É uma visão panorâmica de abordagens, teorias 

e enfoques a respeito de como o Estado se relaciona com interesses de classes e 

grupos sociais, ou seja, como cada corrente teórica percebe a relação do Estado 

com a sociedade. O viés analítico apresentado permite que se analise o papel do 

Estado, representado por suas agências, e as complexas relações que este 

desenvolve com a sociedade enquanto uma autêntica rede de poder (policy 

network).  

No segundo capítulo, trazemos o apoio da ciência política e do 

neoinstitucionalismo, que facilitam a compreensão da relação entre Estado e 

sociedade. Apresentamos o referencial metodológico de redes de poder e sua 

essencialidade à análise da rede canavieira presente no estado de Goiás. A 



23 

 

estrutura institucional que envolve os atores públicos e privados se faz pertinente em 

função da relevância das instituições (sociais, econômicas e políticas) para a 

conformação de políticas e pela capacidade de interferir nos interesses, nas 

relações de poder e nas ações dos diversos atores envolvidos.  

O terceiro capítulo caracteriza o processo de expansão da cana-de-açúcar em 

Goiás. Nesse contexto, as informações sistematizadas permitem concluir que as 

mudanças em curso relativas ao avanço da cana resultam de um processo histórico 

específico que envolve tanto aspectos técnicos e econômicos quanto a ação de 

representações empresariais. Em seguida, temos a evolução histórica da expansão 

da cana na região e todos os condicionantes que viabilizaram a estruturação dessa 

cultura ao longo dos anos. Finalmente, trazemos as novas institucionalidades e a 

expansão recente da cana no território goiano. 

O quarto e último capítulo apresenta a composição da rede de poder 

canavieira presente no estado de Goiás, bem como os recursos de poder 

(constitucionais, organizacionais, jurídicos, financeiros, tecnológicos, políticos ou 

simbólicos), os interesses e as estratégias dos atores sociais que a compõem e os 

principais desafios que o setor enfrenta para o alcance da autogestão. Essa arena 

reflete as especificidades locais de processos mais amplos como o PNA, o 

Zoneamento Agroecológico da Cana-de-Açúcar (ZAE) e os incentivos e subsídios do 

governo federal de um modo geral. 

A conclusão apresenta os resultados alcançados à luz dos objetivos 

propostos e a validação ou a refutação da hipótese proposta. 

 



CAPÍTULO I 

 

 

CONCEPÇÕES DE ESTADO E SUAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

 

As mudanças políticas em curso no mundo atual influenciam diretamente 

tanto o desenvolvimento e o crescimento econômico quanto o contexto social das 

sociedades capitalistas avançadas. Adequar ou alocar os recursos de forma 

eficiente para o alcance da máxima produção não é mais o problema básico dessas 

sociedades. Definir o que seja produção, estabelecer a forma como esta deve 

ocorrer, o que deve ser produzido e quem determina a política de desenvolvimento 

são, atualmente, questões econômicas significativas. Concomitantemente, esses 

temas situam-se na arena política e  produtiva (CARNOY, 2007, p. 9) de diversos 

atores econômicos e produtivos com suas diferentes estratégias, demandas e 

dinâmicas, como é o caso do setor canavieiro, que envolve tanto a produção de 

alimentos (açúcar) quanto a de energia (biocombustível). 

Proporcional ao desenvolvimento das economias mundiais assiste-se à 

crescente transformação do Estado e o surgimento de novos papéis diante da 

globalização da economia. Contudo, é complexa a questão e o papel social do 

Estado. Segundo Carnoy (2007), compreender o que é política no sistema 

econômico mundial na atualidade é o mesmo que entender o Estado nacional, e 

compreendê-lo no contexto desse sistema é adquirir conhecimentos sobre a 

dinâmica essencial de uma sociedade. 

Esse cenário tem impactos sobre o processo de tomada de decisões – qual 

seja, a formulação e implementação de ações do Estado e dos grupos sociais – e 

explica porque certas decisões são tomadas ou não. Compreender esse processo 

perpassa pela análise da estrutura institucional que abrange os atores públicos e 

privados de um arranjo produtivo ou não. As instituições (sociais, econômicas e 

políticas) moldam a política e afetam os interesses, os poderes e as ações dos 

atores. Dessa forma, a alteração de regras, normas, códigos, condutas e 

convenções de um determinado setor induzem a alterações na forma de 
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organização e na estratégia de atuação dos atores, ao mesmo tempo em que 

influencia o processo de decisão política e econômica. 

A compreensão das diferentes estratégias políticas e econômicas de 

mudança e de controle social utilizadas pelos governos passa necessariamente pela 

compreensão das teorias do Estado. Contudo, não se objetiva, aqui, analisar o 

complexo de significados e percepções que gira em torno das concepções de 

Estado, cuja conceituação normalmente localiza-se no cerne de diferentes correntes 

da teoria política, o que torna tal empreendimento prodigioso para os fins 

pretendidos. Por fim, apresentamos uma visão panorâmica de abordagens do 

campo da ciência política e algumas teorias e enfoques a respeito de como o Estado 

se relaciona com interesses de classes e grupos sociais. Nosso intuito é demonstrar 

as limitações das teorias do Estado para dar conta da complexidade atual da rede 

canavieira goiana, dos seus atores, interesses e recursos e “de um conjunto de 

relações, arranjos e práticas institucionais” (ROMANO, 2011, p. 139). 

Inicialmente, o foco da análise incide sobre os autores que se inscrevem na 

tradição marxista e que são relevantes para este trabalho: Gramsci, Poulantzas, Offe 

e Miliband. A visão marxista aponta a influência dos interesses econômicos na 

conformação da ação política e vê o Estado como um importante instrumento para a 

manutenção do predomínio dos interesses de uma classe ou fração de uma classe 

social particular. 

Por seu turno, na visão pluralista a ênfase é a incidência sobre o Estado de 

um grande espectro de grupos de pressão dotados de poder diferenciado nas 

diversas áreas onde se conformam as políticas públicas (ainda que nenhum seja 

considerado dominante), enquanto resultado das preferências desses grupos. Na 

tentativa de superar os limites da “ideia de que cada um pode ter acesso aos 

recursos do Estado em um sistema de concorrência aberta” (MASSARDIER, 2007, 

p. 168) surgem novos enfoques, como é o caso do pluralismo reformado, do 

neoinstitucionalismo e da rede de poder (policy network), para os quais o Estado não 

é apenas um reflexo da sociedade, mas um agente de suas relações. A rede de 

poder é uma categoria geral que permite englobar, “mais do que superar, diferentes 

abordagens e enfoques – como, por exemplo, o neocorporativismo – à luz de 

debates sobre a autonomia relativa do Estado” (ROMANO, 2011, p. 141).  

Na próxima sessão faremos um mapeamento da literatura acerca das 

concepções anteriormente mencionadas, bem como a trajetória dos arranjos 
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institucionais entre interesses públicos e privados no setor público agrícola brasileiro, 

desde a década de 1930 (República Oligáquica) até 1990 (consolidação da 

redemocratização brasileira), com enfoque especial ao setor canavieiro e a 

respectiva consonância com uma leitura de redes de poder (ROMANO, 2011, p. 

150).  

 

 

1.1 CONCEPÇÕES DE ESTADO E INTERAÇÕES SOCIAIS: ALGUNS ENFOQUES 

 

 

1.1.1 Gramsci: Estado, hegemonia e dominação 

 

Embora Marx (1818-1883) não tenha desenvolvido uma única e coerente 

teoria política ou do Estado, comparável à sua análise da economia política, todos 

os teóricos marxistas, de uma forma ou de outra, apoiam suas doutrinas do Estado 

em alguns dos “fundamentos” marxistas (CARNOY, 2007). 

Na perspectiva de Marx, para se compreender a sociedade civil 

necessariamente tem-se que analisar a economia política, visto que o Estado se 

delineia a partir das condições materiais de vida. Ao reconhecer a política como uma 

atividade autônoma, no contexto do desenvolvimento real das forças materiais, 

Gramsci não só sistematizou uma ciência marxista da ação política como definiu a 

política como a atividade humana central, a maneira como a consciência individual, 

em todas as suas formas, é colocada em contato com o mundo social e material. 

O Estado, segundo Gramsci (1976, 2006), é composto por dois grandes 

níveis: a “sociedade civil” e a “sociedade política”. A sociedade política designa o 

complexo aparelho que detém e exerce o monopólio legal ou de fato da violência, os 

aparelhos coercitivos do Estado, personificados nos grupos burocráticos executivos 

ligados às forças armadas e policiais e à imposição das leis. Por seu turno, a 

sociedade civil representa o conjunto de instituições privadas e os distintos grupos e 

interesses sociais, como, por exemplo, o sistema escolar, as igrejas, os partidos 

políticos, as organizações profissionais e os meios de comunicação, dentre outros 

(COUTINHO, 1996). Assim, “as atividades da sociedade civil fazem referência à 

ética e à hegemonia enquanto a política refere-se à iniciativa e à coerção estatal-

governamental” (GRAMSCI, 2006, p. 371). 
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Tanto para Marx quanto para Gramsci, a sociedade civil é o fator chave para 

se compreender o desenvolvimento capitalista. Contudo, para Marx a sociedade civil 

é uma estrutura responsável pelas relações de produção; já para Gramsci é uma 

superestrutura, “o fator ativo e positivo no desenvolvimento histórico” (CARNOY, 

2007, p. 93). Ao unir essas duas esferas, Gramsci “ampliou” o conceito de Estado.  

Na avaliação de Gramsci, o Estado deve ser concebido tanto como um 

“educador”, no sentido de criar um novo tipo ou nível de civilização, quanto como um 

instrumento de racionalização e de aceleração da produtividade. Ele procede de 

acordo com um propósito, impulsiona, solicita e “pune”; uma vez criadas as 

condições e em conformidade com certo modus vivendi, a ação ou a omissão 

delituosa deve ser punida moralmente, e não apenas julgada de forma genérica 

como ‘perigosas’: “O direito é o aspecto repressivo e negativo de toda atividade 

positiva de civilização desenvolvida pelo Estado” (GRAMSCI, 1976, p. 97). 

Constata-se, no entanto, que a classe dominante não precisa depender 

somente do poder coercitivo ou econômico direto do Estado para exercer seu 

domínio. Para Gramsci, a influência e a lógica da produção capitalista são 

suficientes para explicar a aprovação de que desfruta essa produção entre as 

classes subordinadas. Contraditoriamente, a explicação para essa aprovação está 

no conceito de hegemonia, que é a prevalência da consciência e da ideologia das 

classes dominantes tanto sobre frações aliadas da própria classe dominante quanto 

sobre as dominadas na sociedade civil.  

A hegemonia da classe dominante, expressa na sociedade civil e no Estado 

por meio dos intelectuais, é aquela que persuade os dominados a aceitar o sistema 

de crenças e compartilhar seus valores sociais, culturais e morais. Ela representa as 

experiências bem-sucedidas da classe dominante em usar sua liderança política, 

moral e intelectual e impor sua visão de mundo inteiramente abrangente e universal, 

bem como moldar os interesses e as necessidades dos grupos subordinados 

(GRAMSCI, 2006, p. 104). Contudo, é uma relação de consentimento em equilíbrio 

instável, que se desloca em terrenos movediços na busca por se adaptar à natureza 

mutante das situações históricas e às determinações e ações reflexivas dos seres 

humanos (GRAMSCI, 1976). 

De acordo com Romano (2011), no Brasil, até 1930 (fase agrário-

exportadora), as ações governamentais praticadas geralmente em relação ao setor 

agrícola e ao setor canavieiro tinham, de modo específico, o objetivo de resguardar 
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a livre iniciativa dos grupos hegemônicos – para que suas posições não fossem 

ameaçadas – e propiciar a expansão de suas atividades econômicas. Nos períodos 

de prosperidade, instituíram-se medidas de favorecimento à expansão dos 

subsetores agroexportadores. Nos períodos de crise, as intervenções econômicas 

se davam por meio da adoção de políticas para minimizar as dificuldades da 

agroexportação: “As alocações de recursos do governo federal se faziam 

seletivamente e em função de laços de lealdade política com a Presidência da 

república. A lógica da facção, e até das relações familiares, pesaria no processo 

decisório das ações públicas” (ROMANO, 2011, p. 143). 

Os arranjos institucionais que se estabeleceram nesse período denotam a 

existência de redes clientelísticas (VAN WAARDEN, 1992), caracterizadas por 

relações duais e de clientelismo entre as facções dominantes e com forte 

componente patrimonialista (ROMANO, 2011). 

Em sua formulação ampliada de Estado, Gramsci infere que o centro da luta 

de classes situa-se na “guerra de posição” ou, de outra forma, numa conquista 

progressiva de espaços no seio e através da sociedade civil. Segundo ele, é 

imperativo “que uma classe ainda não dominante no plano do poder político já seja 

dirigente no plano ideológico [...] ou, na terminologia gramsciana, já detenha a 

‘direção intelectual e moral’ da sociedade” (COUTINHO, 1996, p. 59).  

Gramsci (2006, p. 105) acreditava nas qualidades intelectuais das massas e 

em sua capacidade de criar sua própria hegemonia. Ainda, julgava que o 

desenvolvimento da consciência da classe trabalhadora – representada por um 

partido de massa – tornar-se-ia sua fonte de poder frente ao Estado e os meios de 

produção, na busca por alterar sua posição no contexto socioprodutivo. Por esse 

viés, a falta de consciência determina sua posição de dominados4. 

 

                                                             
4
 “A ausência entre as forças radicais-populares de uma consciência de missão da outra parte, 

impediu-as de ter plena consciência da sua própria missão e, portanto, de pesar no equilíbrio final das 
forças em relação ao seu efetivo poder de intervenção e, finalmente, de determinar um resultado mais 
avançado, num sentido de maior progresso e mais moderno. [...] A ‘clareza’ intelectual dos termos da 
luta deve ser indispensável. Mas esta clareza é um valor político quando se torna paixão generalizada 
e constitui a premissa de uma vontade forte. [...] Efetivamente, jamais se fundiram com a realidade 
factual, jamais se tornaram consciência popular-nacional geral e atuante.” (GRAMSCI, 1976, p. 80-
81) 
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1.1.2 Poulantzas: perspectiva estruturalista do Estado e sua superação 

 

Nicos Poulantzas utilizou a leitura estruturalista de Marx, realizada por 

Althusser, e a aplicou para investigar o Estado, com enfoque nas classes sociais e 

na política, principalmente sobre o posicionamento do Estado em relação à luta de 

classes. De acordo com suas análises, o Estado define-se a partir das relações de 

uma “sociedade dividida em classes” e vincula-se à dominação política de classe; 

age como intérprete dos interesses da classe dominante e como dirigente geral do 

processo de trabalho, de forma particular na produtividade do trabalho. Sua função 

ideológica consubstancia-se no papel desempenhado pela educação, pelo ensino, 

etc. “Ao nível propriamente político, o da luta política de classe, a função do Estado 

consiste na manutenção da ordem política no conflito político de classe” 

(POULANTZAS, 1977, p. 51). Ao mesmo tempo em que seu poder institucionalizado 

origina-se no modo de produção e na formação social, o Estado tem a função 

privativa de ser fator de coesão dos níveis da constituição social e também o 

regulador do equilíbrio global do sistema, funções desempenhadas em acordo com 

os interesses políticos da classe dominante. 

No início de suas análises, Poulantzas adota uma perspectiva totalmente 

estruturalista e conclui que o Estado reproduz a estrutura de classes por ser, ele 

próprio, uma articulação das relações econômicas de classe no âmbito político. 

Duhalde (2009, p. 84) afirma que, ao tentar construir o conceito de Estado inserido 

no modo de produção capitalista, Poulantzas o concebe “como inerentemente 

capitalista, como parte integrante deste modo de produção”. 

É a estrutura das relações de classe que molda a condição e a utilidade do 

Estado, a luta dos trabalhadores apenas condiciona o Estado na medida em que 

participa das relações de classe no sistema produtivo. O Estado tem uma dupla 

função: isolar as relações sociais e econômicas e representar a unidade das 

relações isoladas instituídas no corpo político que é o povo nação: “O Estado 

capitalista moderno apresenta-se, assim como encarnando o interesse geral de toda 

a sociedade como substancializando a vontade desse ‘corpo político’ que seria a 

‘nação’” (POULANTZAS, 1977, p. 119).  

O Estado não representa diretamente os interesses econômicos das classes 

dominantes, mas tão somente seus interesses políticos. Quer dizer, enquanto o 

Estado faz a mediação da luta econômica, a classe dominante e seus interesses se 
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colocam como representativos do interesse geral e exercem seu domínio sobre a 

luta política e sobre o Estado – sistema jurídico e político. Para Poulantzas, o Estado 

é uma estrutura e esta não tem ou exerce o poder, são as classes e suas práticas 

que o exercem. A burocracia, para Poulantzas, seria mais uma "categoria especial", 

que não é determinada pela sua classe, mas pelo funcionamento objetivo do Estado 

(DUHALDE, 2009). 

Ao conquistar o poder, o bloco representativo das diversas frações da classe 

dominante difunde e incorpora sua ideologia aos aparelhos do Estado que elaboram, 

inculcam e reproduzem a ideologia dominante, sendo sua atuação “fundamental 

para a reprodução da divisão social do trabalho, das classes sociais e da dominação 

da sociedade por uma classe determinada” (CARNOY, 2007, p. 135). Ao aliar-se aos 

interesses da classe dominante e tornar-se sua expressão, o Estado também se 

afirma como força unificadora e de representação dos interesses do “povo”, como se 

todo o “povo” fizesse parte da classe dominante. 

A partir dos pressupostos teóricos em questão, salientamos que o princípio da 

estruturação de um setor público rural no Brasil se deu a partir do processo de 

substituição de importações e da promoção da modernização urbano-industrial. 

Dentro de uma arquitetura de instituições por produto e/ou região e em um contexto 

de corporativismo estatal tradicional, o Governo Getúlio Vargas criou o Instituto do 

Açúcar e do Álcool (IAA). “Esse corporativismo teria o ruralismo como ideologia, o 

unitarismo como estratégia de representação de interesses e, como política, o 

protencionismo estatal de caráter assistencial – defensivo, com intervenções 

pontuais, transitórias e de caráter emergencial” (ROMANO, 2011, p. 144). 

As institucionalidades que se estabeleceram nesse período assumiram a 

forma de comunidades de política, no modelo conformado por Van Waarden (1992) 

como corporativismo estatal (State corporatism), fechadas e oficialmente 

reconhecidas, fundadas em estreitas relações entre as burocracias governamentais 

e grupos patronais exclusivos sob o domínio estatal (ROMANO, 2011). 

Em um segundo momento, Poulantzas deixa de lado a concepção 

estruturalista e concebe um Estado que se molda a partir da própria luta de classes. 

Para ele, o Estado, em seus aparelhos, condensa de forma material as relações de 

força das classes dominantes e das classes dominadas. Retoma e ao mesmo tempo 

modifica seus argumentos iniciais sobre o Estado: não é um instrumento de classe 

(visão objetivista), nem um ente autônomo (visão subjetivista), mas um espaço de 
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embates entre as classes e os grupos sociais. O Estado não é homogêneo, 

tampouco impermeável às contradições, mas impregnado de fissuras e permeado 

pelas contradições e lutas sociais (MOTTA, 2009).  

Nesse novo contexto, Poulantzas (1980) amplia a formulação do Estado 

capitalista enquanto produto e modelador das relações objetivas de classe, 

concomitante à ação econômica que desempenha de reprodutor das condições 

gerais das relações de produção. Além disso, concebe o conceito de “separação”, 

que desloca a luta de classes da esfera política para a econômica por meio de 

quatro elementos, que o autor considera fundamentais para que se entenda o 

funcionamento do Estado. Primeiramente, constata-se a divisão entre o trabalho 

manual (relativo às massas) e o intelectual (relativo aos núcleos de decisão política): 

a divisão do conhecimento/saber – separação do trabalho intelectual em relação ao 

próprio processo de trabalho – e do poder, que é a relação política de dominação. O 

segundo elemento é a individualização das pessoas: o capitalismo, numa relação de 

posse, induz à separação essencial do trabalhador direto de seus meios naturais de 

trabalho (individualização). O Estado deve considerar cada membro da sociedade 

como um indivíduo, seja ele capitalista ou trabalhador. No entanto, a falta de 

neutralidade do Estado o impele contra a organização política dos trabalhadores 

como classe e reafirma a posição da classe dominante: 

 

o Estado não é mero anotador dessa realidade econômico-social; é fator 
constitutivo da organização da divisão social do trabalho, produzindo 
permanentemente fracionamento-individualização social. Isso faz-se 
também pelos procedimentos ideológicos: o Estado consagra e 
institucionaliza a individualização pela constituição das mônadas 
econômico-sociais em indivíduos-pessoas-sujeitos jurídicos e políticos. 
(POULANTZAS, 1980, p. 73) 

 

O terceiro elemento é a lei/direito, que, em relação ao Estado, apresenta duas 

acepções: sua íntima interligação com a violência física legítima, por ser o detentor 

do monopólio da violência (repressão) e a coesão que constitui para os indivíduos 

expropriados dos meios de produção e a reintegração que lhes propicia dentro do 

espaço político, como “iguais” e “livres” perante a lei. Além disso, e de forma mais 

geral, a lei emerge como a “forma necessária de um Estado que deve ter uma 

autonomia relativa em relação a essa ou aquela fração do bloco no poder para que 

possa organizar sua unidade sob a hegemonia de uma classe ou de uma fração” 

(POULANTZAS, 1980, p. 98).  
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Por último, a nação, articulada ao território, à tradição histórica e cultural e à 

língua, representa uma maneira de unificar o povo dividido pela produção capitalista 

em classes – atomizado, celularizado, segmentado, individualizado e isolado – num 

novo conceito de espaço e tempo, um conceito que permita à classe dominada 

compreender seu estado de dominação e por que o é. 

De certo, o Estado, ao desempenhar um papel decisivo na organização da 

nação moderna, não é essência, não é sujeito da história, “nem simples objeto 

instrumento da classe dominante, mas do ponto de vista de sua natureza de classe, 

condensação de uma relação de força que é uma relação de classe” 

(POULANTZAS, 1980, p. 137). 

Em referência a essa premissa, a partir de 1950 delineou-se uma 

tecnoburocracia dividida em dois grupos: os “condutores da modernização” e os 

“administradores da agricultura”. O primeiro grupo via o setor agrícola como um 

instrumento estratégico para o desenvolvimento urbano-industrial. Para os 

condutores da modernização, as políticas agrícolas somente eram necessárias 

diante de crises no setor ou quando determinadas políticas agrícolas afetassem 

objetivos do processo de modernização industrial. Já para os administradores da 

agricultura, havia a necessidade de concentrar de esforços na própria agricultura, 

para que ela crescesse e se modernizasse, com políticas agrícolas específicas para 

esse fim (ROMANO, 2011). As políticas relacionadas ao açúcar e ao álcool 

(enquanto produtos agrícolas estratégicos) emanaram de organizações – e de 

arranjos institucionais nelas estabelecidos – controladas, na maioria das vezes, 

pelos condutores da modernização. No impulso do processo de modernização da 

agricultura – durante as décadas de 1960 e 1970 – o Estado manteve sua 

capacidade de estruturar um setor público rural de caráter gigante, por meio da 

criação de entidades vinculadas ao desenvolvimento rural. Concomitantemente, 

assumiram progressiva importância os grupos de interesses, que agiam como 

grupos formais e informais nas instituições do governo. Assim, não houve nenhum 

setor no qual se processassem produtos agrícolas como matéria-prima que não 

contasse com uma organização para defender seus interesses, como é o caso 

paradigmático do IAA (ROMANO, 2011, p. 146). 
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1.1.3 Offe e o Estado social: dominação de classe como dominação política 

 

As concepções de Estado até aqui vislumbradas culminam para o 

estruturalismo ortodoxo marxista, cuja interpretação remete a um Estado interventor 

a serviço de uma fração da classe capitalista. Na Alemanha, os teóricos do Estado 

lançaram-se ao desafio de desenvolver teorias para explicar como o Estado atua 

junto à classe capitalista. Nesse intento, duas escolas se destacaram. A escola da 

lógica do capital ou derivacionista justifica que as contradições do desenvolvimento 

capitalista derivam da obra O Capital, de Marx, e moldam o Estado capitalista e suas 

incoerências. Para Elmar Altvater, filiado a uma variante da escola da lógica do 

capital e reconhecido crítico de economia política, o Estado, ao tomar para si a 

função de reprodução do conjunto do capital, investe em infraestrutura, regulamenta 

o conflito entre capital e trabalho, ajuda a expandir o capital nacional no mercado 

global e, por meio de uma política fiscal e monetária, regulamenta o 

desenvolvimento capitalista fracionado (CARNOY, 2007). Joachim Hirsch, outro 

derivacionista que também comunga desse enfoque economicista, acrescenta às 

funções do Estado a de distribuir o lucro excedente entre os distintos capitais e entre 

o capital e o trabalho. 

De acordo com a teoria da lógica do capital,  

 

a principal característica do desenvolvimento capitalista é a tendência 
decrescente da taxa de lucro. A luta de classes se expressa através da 
extração do excedente e se reflete nos lucros em declínio. O Estado emerge 
como resposta necessária a esta tendência e é historicamente moldado por 
ela. Como um Estado de classe, seu principal papel é prover 
contratendências à taxa de lucro decrescente a fim de manter e estimular a 
acumulação do capital face à sua tendência inevitável e “lógica” ao declínio. 
A lógica do capital defende que a forma do Estado capitalista e suas 
funções (incluindo suas crises) são totalmente derivadas da crise geral do 
capitalismo, e a crise geral é uma função da superprodução do capital. 
(CARNOY, 2007, p. 317-318) 

  

Na concepção dos derivacionistas, a classe capitalista reduz a política aos 

seus esforços de utilizar o Estado para neutralizar a crise capitalista. 

A Escola de Frankfurt (mais precisamente o Instituto para Pesquisa Social, 

com suas orientações hegelianas5), cuja influência foi decisiva nos trabalhos teóricos 

                                                             
5
 “Hegel tinha uma visão do Estado como responsável pela representatividade da ‘coletividade social’, 

acima dos interesses particulares e das classes, assegurando que a competição entre os indivíduos e 



34 

 

de Claus Offe, propôs uma teoria política do Estado sem, contudo, deixar de lado as 

intervenções econômicas diretas que este realiza. Offe apresenta um Estado 

constituído pelos aparelhos institucionais, pelas organizações burocráticas e pelas 

normas e códigos formais e informais que compõem, abrangem, regulamentam e 

condicionam praticamente todos os processos e as interações existentes nas 

sociedades capitalistas. Segundo suas análises, a reprodução dessas sociedades se 

realiza por meio da concorrência e da exploração produtiva das mercadorias. Dentro 

dos limites a elas impostos pela legitimidade material concedida pela classe 

trabalhadora, o Estado capitalista é o responsável pela estruturação da acumulação 

capitalista (CARNOY, 2007).  

Offe (1984, p. 123) ressalta, contudo, que o Estado capitalista não age de 

forma instrumental no atendimento dos interesses específicos e coletivos dos 

membros da classe dominante, 

 

em vez disso, ele protege e sanciona instituições e relações sociais que, por 
sua vez, constituem o requisito institucional para a dominação de classes do 
capital. O Estado nem está a serviço nem é ‘instrumento’ de uma classe 
contra outra. Sua estrutura e atividade consistem na imposição e garantia 
duradoura de regras que institucionalizam as relações de classe específicas 
de uma sociedade capitalista. O Estado não defende os interesses 
particulares de uma classe, mas sim os interesses comuns de todos os 
membros de uma sociedade capitalista de classes. 

 

De acordo com Romano (2011), desde o período de transição à democracia e 

nos anos 1990, os processos de formulação e implantação de políticas foram 

direcionados ao “polo modernizado” da agricultura brasileira. Além disso, tais 

processos estiveram ancorados nos complexos agroindustriais, enquanto resultado 

histórico de uma concentração de interesses entre segmentos da iniciativa privada e 

do Estado. Surgem, a partir de então, novas formas setoriais de representação, 

cujas características são próprias dos modelos neocorporativistas. 

 

Ancorados nesse sistema de representação de interesses, se estruturaram 
novos arranjos institucionais entre interesses privados e públicos, as redes 
de “corporativismo setorial” – sectoral corporatism (Van Waarden, 1992) -, 
que se caracterizaram pela preeminência do papel desempenhado pelos 
interesses econômicos (públicos e privados) na tomada de decisão política; 
pela escassa flutuação de seus membros; pela dependência do centro das 
organizações agroindustriais para obter os resultados desejados; e, pelas 

                                                                                                                                                                                              
os grupos permanecessem em ordem, enquanto os interesses coletivos do “todo” social seriam 
preservados nas ações do próprio Estado.” (CARNOY, 2007, p. 66-67) 
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competências e pela interdependência limitada entre os outros interesses 
econômicos. (ROMANO, 2011,p. 148) 

 

Não há seletividade de classe por parte do Estado capitalista. No entanto, o 

Estado precisa se reproduzir e, para tanto, busca atender a quatro condicionantes, 

que garantem a seletividade de classe específica. 

Em primeiro lugar, não é função política do Estado organizar ou controlar a 

produção material. Os meios de produção, sejam eles o capital ou a força de 

trabalho, são privados, e não cabe ao Estado interferir em seu processo de 

acumulação. Compete ao Estado colocar “à disposição do processo de produção 

privado, de forma permanente e com baixos custos, bens infraestruturais como 

eletricidade, transportes etc.” (OFFE, 1984, p. 123). 

Posteriormente, constata-se a forte dependência, por parte do Estado, do 

volume de recursos provenientes do processo privado de acumulação e por meio 

dos mecanismos de arrecadação tributária dos impostos resultantes. A taxação dos 

lucros e dos salários reflete diretamente no processo de tomada de decisões para o 

estabelecimento de políticas públicas, caso haja acordo com a exigência de 

manutenção do processo de acumulação. 

Constata-se a terceira condicionante quando o Estado age, conforme a 

autoridade e o mandato a ele conferido, na instituição e consolidação de um 

desenvolvimento econômico com o objetivo de favorecer a acumulação capitalista. É 

o interesse dos agentes do Estado que delineia o processo de instrumentalização do 

poder estatal, com o objetivo de garantir sua capacidade de exercer suas 

respectivas funções. 

Por fim, tem-se a legitimidade democrática representada, entre outros 

mecanismos, pelo exercício do voto (mecanismo democrático e representativo), que 

assegura ao Estado demarcar tanto o espaço privado quanto a liberdade econômica. 

Com isso, o Estado capitalista se sujeita a duas possibilidades de decisão do poder 

político: primeiro, de acordo com sua institucionalidade, são as regras do governo 

democrático-representativo que definem esse poder. De outra forma e de acordo 

com seu conteúdo, são o desenvolvimento e os requisitos do processo de 

acumulação que determinam o poder político (OFFE, 1984). 

A partir do exposto, Offe (1984, p. 125) define a política, no Estado capitalista, 

como o conjunto de estratégias por meio das “quais se produzem e reproduzem 

constantemente o acordo e a compatibilização entre essas quatro determinações 
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estruturais do Estado capitalista”. É no Estado que se realiza a reprodução e são os 

embates e as contradições burocráticas que moldam as alternativas de reprodução. 

Logo, uma situação de crise nas economias capitalistas adiantadas é, de forma 

imanente, uma crise do Estado. Para o autor, o Estado é um poder político 

‘independente’ da luta de classes própria da acumulação, situado entre os interesses 

fracionados do trabalho e do capital. A crise resolve-se ou não por um Estado 

inserido entre posições contraditórias e que busca o alcance de objetivos 

antagônicos no processo de acumulação de capital, em função do aumento dos 

rendimentos para o desenvolvimento burocrático e da legitimidade para sua 

autopreservação. Em suma, constatar que haja grupos capitalistas ou classes de 

trabalhadores que obtém mais benefícios que outros “não é o objetivo, mas o 

subproduto necessário de uma política que está voltada, de forma abstrata, para a 

conservação e a universalização” da reprodução (OFFE, 1984, p. 129). 

 

1.1.4 O Estado liberal na concepção pluralista, com Robert A. Dahl, e na 

instrumentalista, com Ralph Miliband 

 

A concepção liberal de Estado busca garantir os direitos individuais e 

maximizar o desenvolvimento da empresa capitalista, restringindo e controlando a 

intervenção do Estado. Seus ideais se desenvolveram na defesa da propriedade 

privada, na livre iniciativa e na competição. Em sua acepção burguesa, o liberalismo 

delineou-se a partir de três enfoques: a) o enfoque político, que propunha a 

emergência de instituições representativas e a legitimidade do poder por meio do 

consentimento dos cidadãos e de um sistema moderno de leis; b) o ético, que 

idealizava garantir os direitos individuais, como a liberdade de pensamento e 

expressão, a religião e o estado de direito; e, c) o econômico, que se opunha à 

intervenção do poder político na expansão da industrialização, sendo, contudo, 

favorável à construção de um serviço social oficial para conter a hostilidade da 

classe trabalhadora ao avanço do capitalismo (CROSSMAN, 1980).  

O pluralismo, derivado da doutrina liberal (CARNOY, 2007), é, sobretudo, 

uma teoria da competição política, na qual diferentes grupos de interesses e 

indivíduos concorrentes estabelecem, por meio de suas representações, as políticas 

públicas. A complexidade do Estado liberal contemporâneo pressupõe que nenhum 

grupo, classe ou organização tenha domínio sobre a sociedade, mas que todos os 
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grupos de pressão tenham o mesmo poder de influência junto ao Estado. Dessa 

forma, a principal característica do pluralismo é sua diversidade (SMITH, 1997).  

No entanto, ao asseverar que o Estado fosse neutro aos debates e aberto a 

todos os grupos, essa vertente (clássica) sofreu críticas e avanços em relação à sua 

perspectiva de análise, que possibilitaram o surgimento de novos enfoques que 

dessem conta, de forma relativizada, das relações sociais6. “Para os novos 

pluralistas o estado é – quase no sentido poulantziano – a ‘condensação’ da força de 

diferentes tipos de grupos e organizações” (ROMANO, 2009, p. 44 e 46). 

A concepção pluralista, disseminada nos países ocidentais, de forma 

primordial nos Estados Unidos, tem em Robert Dahl um de seus principais 

expoentes, principalmente com a teoria da poliarquia7. A poliarquia é um sistema 

cujas características principais são o direito de participar do governo e de opor-se a 

ele. Para tanto, exige-se que o Estado tolere e proteja as autonomias individuais e 

das organizações (DAHL, 1988). 

A poliarquia assegura ao povo o direito de participar na escolha da liderança 

política. Há uma difusão do direito efetivo à oposição e à participação e os indivíduos 

e grupos gozam de mais autonomia em relação ao governo. Dessa forma, o poder 

reside nos indivíduos (eleitores) e, mesmo que não reflita a vontade da maioria, as 

eleições, normalmente realizadas em contexto de competição e de inclusão, 

inserem-se no conceito de democracia e “aumentam imensamente o tamanho, o 

número e a variedade das minorias, cujas preferências têm que ser levadas em 

conta pelos líderes, quando fazem opções pela política” (DAHL, 1989, p. 131).  

Nessa concepção, os políticos eleitos e a burocracia estatal chefiam, mas, 

concomitantemente, espelham-se nos anseios dos indivíduos, principalmente 

daqueles interessados nos problemas que lhes estão mais próximos, pela ligação 

                                                             
6
 O pluralismo como teoria constitui um enigma porque, apesar ser dominante na ciência política, é 

consideravelmente deficitário em termos teóricos. Consequentemente, existem diversas 
interpretações diferentes do que seja. Além do pluralismo clássico, os modelos mais importantes são: 
o pluralismo reformado, o elitismo pluralista, o neopluralismo, a democracia radical e o lobismo 
(SMITH, 1997, p. 217-218; ROMANO, 2009, p. 46). 
7
 A teoria da poliarquia visa identificar as condições necessárias e suficientes que maximizem, tanto 

quanto possível, a soberania popular e a igualdade política por meio do voto. Assim, a poliarquia é 
um sistema político em que existem, em nível relativamente alto, as seguintes condições: 1. Todos 
têm direito ao voto; 2. Os votos têm pesos idênticos; 3. Vence a alternativa que tiver maior número de 
votos; 4. Cada membro que considera um conjunto de alternativas pode inserir suas alternativas 
preferidas entre as apresentadas à votação; 5. Todos os indivíduos possuem informações simétricas 
sobre as alternativas; 6. A alternativa com maior número de votos é a vencedora; 7. As ordens dos 
eleitos são executadas; [...] 8.1. As eleições são, em certo sentido, controladoras; 8.2. Ou, as novas 
decisões são pautadas pelas sete condições precedentes, operando, no entanto, sob circunstâncias 
institucionais muito diferentes; 8.3. Ou ambas as coisas (DAHL, 1989, p. 76; 84-85).  
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que tem com aquele problema. Os conflitos políticos são frequentes e explícitos, 

porém, seus níveis de intensidade são reduzidos com a prevalência da conciliação 

pacífica. As políticas governamentais são objeto de barganha e terminam 

tipicamente por meio de negociação (DAHL, 1988). 

Contudo, a concepção pluralista assevera que, apesar de uma relativa 

autonomia do Estado, há grande discordância sobre em que nível o Estado toma 

decisões e em que medida os indivíduos controlam essas decisões. A concepção 

mais “otimista” concorda que a democracia depende das elites, da manutenção da 

posição das elites como depositária dos valores democráticos. Já para os 

“pessimistas”, as elites tanto controlam e manipulam o processo de tomada de 

decisão quanto deixam de lado as demandas dos indivíduos. Conclui-se, então, que 

“a teoria política pluralista é, de algum modo, a ideologia oficial das democracias 

capitalistas”, e que mesmo o Estado sendo “autônomo, ele não é neutro em sua 

tomada de decisões” (CARNOY, 2007, p. 19 e 55), mas um reflexo das pressões 

dos grupos de interesses, que McFarland (1987), citado por Romano (2009, p. 46), 

denominou de “pluralismo de elite”. 

Para os pluralistas idealistas, como é o caso de Robert Dahl, essa concepção 

da teoria elitista8 da democracia negligencia tanto o poder da política eleitoral e a 

participação dos cidadãos quanto é tendenciosa a situar o poder numa burocracia 

central. Dahl adota uma concepção de poder que rejeita toda a noção de classe ou 

de elite dominante; o poder é visto como uma característica de grupos na sociedade 

(CHILCOTE, 1998). As principais características dessa ordem democrática são: “as 

oportunidades de liberdade de pensamento, de consenso e divergência, e de 

participação política; a administração pacífica dos conflitos e as restrições sobre a 

violência; a confiança e lealdade para com a constituição e a legislação democrática” 

(CHILCOTE, 1998, p. 382).  

O neopluralismo, uma vertente mais recente, que se desenvolveu como 

reação ao pluralismo clássico, reconhece a existência de concorrência entre grupos 

de interesses nos processos de formulação e implementação das políticas públicas 
                                                             
8
 A teoria das elites estabelece que “o poder do Estado é exercido por uma elite que controla os 

cargos e políticas mais importantes de forma coerente entre políticas e de maneira continuada no 
tempo” (MARQUES, 2003, p. 22). Essa teoria “supõe que há uma lei científica que pode ser 
sintetizada na máxima segundo a qual o poder político sempre pertence a um grupo minoritário de 
pessoas que toma as decisões coletivas com caráter coercitivo. [...] A partir de estudos empíricos, 
Dahl argumenta que, de fato, somente minorias se mobilizam politicamente, mas, como elas não são 
coesas, vivendo, em geral, em conflito umas com as outras, não há porque tomá-las como um grupo 
dirigente” (MOREIRA, 2010, p. 7-8). 
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(policy-making) e que os processos podem estar institucionalizados, “que existe 

conflito, cooptação e consenso, e que certos grupos são excluídos” (LABRA, 1999, 

p. 157).  

Contudo, assevera que, por possuírem recursos diferenciados e mais 

capacidade de acesso e de influência nas instâncias governamentais, os grupos 

empresariais contam com privilégios diferenciados nas instâncias de governo. Isso 

se dá, em grande medida, pela dependência do Estado em relação ao bom 

desempenho da economia. Admitem, ainda, que os grupos empresariais ocupam 

posições privilegiadas e que os objetivos empresariais legitimam-se por um sistema 

de crenças amplamente compartilhado pela comunidade (DAHL, 1961 citado por 

SMITH, 1997, p. 220). Durante o governo militar (1964-1984) tem início, no Brasil, a 

constituição de redes mais laxas que as anteriormente descritas e direcionadas para 

um pluralismo limitado, do tipo “pluralismo patrocinado” (sponsored pluralism) (VAN 

WAARDEN, 1992).  

Não obstante, o Estado democrático liberal, nas sociedades industriais 

pluralistas, situa-se em um campo de tensão entre tendências liberais e tendências 

totalitárias. Assim, são necessárias regulamentações estatais como forma de limitar 

o egoísmo e o ímpeto do desenvolvimento dos indivíduos para que a liberdade de 

uns não interfira insuportavelmente na liberdade dos outros9 (ZIPPELIUS, 1997). 

Para Dahl (1961 citado por SMITH, 1997), a existência de um Executivo forte, com 

ampla capacidade de ação, e de sistemas partidários pouco fragmentados, capazes 

de estabelecer coalizões fortes e estáveis, é um arranjo institucional que tem 

exercido influência sobre a poliarquia. 

No livro O Estado na sociedade capitalista, o sociólogo Ralph Miliband (1972, 

p. 12) trata da natureza e do papel do Estado nas sociedades capitalistas 

avançadas, com críticas à concepção democrática pluralista, segundo a qual “o 

poder nas sociedades ocidentais é competitivo, fragmentado e difuso: todos, 

diretamente ou através de grupos organizados, têm algum poder e ninguém tem ou 

pode ter poder demasiado”. Ao aludir à concepção marxista de que o Estado nada 

mais é do que o instrumento de poder da classe dominante, em termos de sua 

propriedade e de seu controle sobre os meios de produção, Miliband ressalta que o 

                                                             
9
 “Em vez de avançar para nova etapa de liberdade universal, a liberdade limitava-se apenas aos 

países onde ela já existia antes do advento do industrialismo. [...] Mesmo num mundo mais próspero 
e economicamente mais interdependente, havia divisões de classes e rivalidades nacionais muito 
mais intensas do que as dos tempos passados.” (CROSSMAN, 1980, p. 148) 
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papel econômico desempenhado pelo Estado, por meio da regulamentação, do 

controle, da coordenação e do planejamento de suas atividades (burocracia estatal), 

em nada contribui para alterar o padrão classista predominante e de concentração 

de renda.  

Em vez de massificar a distribuição de renda, o capitalismo tende a aumentar 

o fosso existente entre os capitalistas e os trabalhadores, com classes sociais bem 

distintas e polares entre si, além de elementos de uma classe média constituída por 

profissionais diversos, pequenos e médios comerciantes, fazendeiros e de 

profissionais que gerenciam o Estado. Em relação a essas questões, Miliband (1972, 

p. 28-29) afirma: 

  

a vida econômica e política das sociedades capitalistas é determinada 
primariamente pela razão entre essas duas classes – a classe que possui e 
controla, de um lado, e a classe operária, de outro – o que decorre do modo 
capitalista de produção. Elas constituem ainda as forças sociais cuja 
confrontação molda de maneira mais poderosa o clima social e o sistema 
político do capitalismo avançado. De fato, o processo político de tais 
sociedades se desenrola fundamentalmente em torno da confrontação entre 
tais forças e objetiva sancionar os termos das relações entre elas. 

  

Entretanto, Miliband difere da premissa instrumentalista central de que a 

classe dominante manipula o Estado em seu próprio interesse. Ao sustentar a ideia 

de uma burguesia como um todo, subentende a existência de partes distintas, “bem 

como de um grau de autonomia de modo que o Estado pode atuar pelos interesses 

dos capitalistas, mas não necessariamente sob seu comando” (CHILCOTE, 1998, p. 

397).  

No contexto da transição democrática brasileira, ganham importância os 

grupos de pressão de interesses privados, por meio de lobby parlamentar, e a 

constituição de distintas redes temáticas, como é o caso das redes de pressão 

pluralista (pressure pluralism). Na formulação de políticas específicas para os 

setores mais organizados, como é o caso do canavieiro, a prioridade, inclusão ou 

mesmo a exclusão de atores no processo de elaboração e de implementação das 

políticas públicas específicas sempre foi uma constante (ROMANO, 2011, p. 147). 

Para Miliband, a autonomia relativa do Estado é um produto do poder do 

Estado exercido pela elite estatal. Há uma instância de poder fora do poder de 

classe, exercida por funcionários do Estado. É este poder particular assumido pela 

burocracia que permite certa autonomia do Estado sobre a instância econômica e a 



41 

 

luta de classes. Se o Estado tende a defender os interesses da classe 

economicamente dominante, isso se dá em função de os funcionários do Estado 

compartilharem os mesmos valores que os membros dessa classe e buscarem a 

defesa de seus próprios interesses, por meio de suas políticas de Estado 

(DUHALDE, 2009)10.  

Como resposta dos pluralistas clássicos às críticas recebidas, e admitindo 

que de fato as relações entre o Estado e os grupos de pressão se transformaram, 

emerge o pluralismo reformado, que reconhece a frequente institucionalização das 

relações entre o governo e os grupos de interesse, bem como a exclusão de 

determinados grupos do processo de elaboração de políticas (SMITH, 1997). 

Para os pluralistas reformados, a principal característica do Estado 

contemporâneo é sua complexidade e fragmentação. O sistema de governo é 

segmentado e se caracteriza tanto por relações fechadas e institucionalizadas em 

áreas ou subáreas de política como pela participação de grupos e interesses 

diversos, nos quais os processos de formulação de políticas sejam mais abertos. 

Nesse sistema de governo, a adjudicação coletiva de recursos escassos gera 

conflitos entre as múltiplas clientelas, visto que o Estado é (tido como) sensível à 

pressão dos grupos sociais, do mercado e do próprio Estado. Para maximizar a 

legitimidade e a autonomia dos órgãos públicos, criam-se redes estavéis de política, 

recursos de financiamento e alianças entre diversos organismos (SMITH, 1997, p. 

228; ROMANO, 2009, p. 49). 

 

Nesses casos, o Estado não é neutro e as agências estatais (secretarias, 
comissões, agências reguladoras etc.) participam do processo de interação 
representando interesses e disputando ou distribuindo recursos de poder 
com os demais atores. É neste quadro que se pode trabalhar com os 
mesoconceitos de comunidade política e de rede difusa, considerando as 
ações dos atores coletivos e individuais, o mecanismo de governança e o 
ambiente institucional. (PAULILLO, 2001, p. 252) 

 

Toda essa constelação de teorias e abordagens permite-nos a seguinte 

constatação: o Estado não é um ente autônomo e soberano, apartado dos conflitos 

                                                             
10

 A maior parte das políticas resulta de iniciativas de atores governamentais. Tais políticas são 
desenvolvidas não só por pressões dos grupos de interesse, mas de acordo com as ideias e 
interesses dos atores governamentais. O peso excessivo atribuído pelos pluralistas clássicos aos 
grupos de interesse não os deixa reconhecer a importância dos atores estatais na formulação e na 
implementação das políticas, tampouco dão conta de uma análise pormenorizada dos interesses e 
das capacidades da burocracia nesses processos, nem das relações institucionais – sejam elas 
formais ou informais – que dão coesão aos componentes do Estado e estruturam suas relações com 
a sociedade (ROMANO, 2009, p. 41). 



42 

 

que constituem a vida em sociedade, como também não é a expressão do 

monopólio do exercício do poder por uma única classe social; o Estado é uma 

composição de forças heterogêneas, resultante total dos reflexos dos centros de 

ação particular da sociedade (OFFE, 1996). Assim, o Estado e suas ações e 

relações sociais, historicamente construídas, são parte de um processo social. As 

relações sociais de produção, bem como as classes e os grupos sociais, elementos 

culturais, etc., que constituem a estrutura social, têm no Estado um de seus 

elementos formadores. O sistema político-institucional articula-se diretamente com a 

estrutura social, sua conjuntura, sua preservação ou alteração.  

Os interesses presentes na arena política, econômica ou social diante de 

alguma ameaça cobram por solução, a qual normalmente aparece por meio de 

várias modalidades, como é o caso, por exemplo, de mecanismos de pressão, 

decisão política, alianças temporárias e alterações institucionais. Infere-se, então, 

que a maioria das atividades governamentais tem o objetivo de tentar “satisfazer as 

demandas que lhes são dirigidas pelos atores sociais ou aquelas formuladas pelos 

próprios agentes do sistema político, ao mesmo tempo em que articulam os apoios 

necessários” (RUA, s/d). 

A natureza das abordagens e teorias até aqui apresentadas impossibilita uma 

integração teórica, visto que tanto o poder político quanto “as unidades básicas de 

ação social mobilizadas por cada uma delas, não são apenas divergentes, mas 

mutuamente excludentes” desde sua origem (MARQUES, 2003, p. 42). Os 

resultados que muitas vezes se obtém podem variar consideravelmente segundo a 

perspectiva que se adote. Por isso, a escolha do modelo a ser adotado como guia 

para a análise deve ser neutra e a opção realizada deve ser apenas metodológica.  

Além disso, a escolha deve se dar tendo em vista as características 

específicas da política em análise. Isso implica dizer que, mesmo que uma visão 

particular acerca do conjunto das instâncias e políticas que conformam o Estado 

seja mais próxima a uma ou outra visão, não se deve descartar a possibilidade de a 

análise da política ter como guia metodológico o auxílio de outro modelo 

complementar, já que, como delineado anteriormente, nenhum é considerado 

“ótimo” (OSZLAK & O’DONNELL, 1995). 

O viés analítico apresentado permite que se analise o papel do Estado, 

representado por suas agências, e as complexas relações que este desenvolve com 

a sociedade enquanto uma autêntica rede política. A análise de redes vincula-se aos 
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pressupostos do neoinstitucionalismo e do pluralismo reformado, que lidam 

prioritariamente com os processos interativos entre os atores sociais e econômicos 

em contextos de democracia e de consistente liberalização econômica, 

fragmentação do Estado, avanço da globalização e complexidade da sociedade civil 

(PAULILLO, 2001, p. 251). 

 

 

1.2 O ENFOQUE NEOINSTITUCIONAL E SEUS PILARES ANALÍTICOS 

 

 

As teorias políticas tradicionais, como o marxismo e o pluralismo, tendem a 

retratar a ação do Estado (outputs) como resposta aos estímulos (inputs) da 

sociedade (ROCHA, 2005). As instituições estatais e governamentais (congresso, 

presidência, judiciário, burocracias, estados e municípios) dispõem do poder que 

lhes foi instituído para determinar e implementar políticas públicas. Ao centralizarem 

tais atividades em torno de si essas instituições tornam-se centrais na ciência 

política (ROMANO, 2009). 

Nessa perspectiva, os eventos políticos são vistos como consequências 

conjuntas do comportamento individual; a ação como o resultado de escolhas 

baseadas no interesse pessoal deliberado; os processos históricos como sendo 

eficientes no alcance de conclusões singulares e satisfatórias e a tomada de 

decisões e a destinação de recursos como o âmago central da vida política (MARCH 

& OLSEN, 2008). 

O institucionalismo tradicional concentra seus estudos na descrição e na 

comparação de estruturas institucionais e jurídicas de diferentes níveis 

governamentais e entre diferentes nações, mas não analisa a existência de vínculos 

entre as estruturas e as características das instituições sociais, bem como o 

conteúdo das políticas instituídas (ROMANO, 2009). 

É nesse contexto que surge a abordagem neoinstitucional11, a partir do 

crescimento das instituições (sociais, políticas e econômicas), fortemente 

                                                             
11

 “O estudo das instituições tem ganhado centralidade no debate contemporâneo da Ciência Política 
desde o final da década dos anos de 1970. De acordo com Adcock (2008), o momento-chave para o 
nascimento do neo-institucionalismo é a publicação, em 1984, na American Political Science Review 
(vol. 78, n. 3, p. 734-749), do artigo “The new institucionalism: organizational factors in political life” de 
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influenciadas pelas ações individuais, tornando-se mais complexas e eficazes e mais 

importantes para a vida coletiva. A maioria dos principais atores nos sistemas 

econômicos e políticos modernos organizações formais, como as instituições 

jurídicas e burocráticas, ocupam papel dominante na vida contemporânea (MARCH 

& OLSEN, 2008).  

Ao recolocar as instituições12 no centro das análises, o neoinstitucionalismo 

concede-lhes o privilégio para explicar a natureza das políticas governamentais, 

enquanto “elemento estratégico central dos processos políticos e sociais” 

(ROMANO, 2009, p. 80). Seu pressuposto está no fato relevante de que as 

instituições e suas regras afetam e estruturam o comportamento dos atores sociais, 

redirecionam suas opções políticas e alteram sua posição relativa. De acordo com 

Frey (2000, p. 240), 

 

a idéia fundamental da abordagem institucional consiste justamente na 
possibilidade de influenciar processos políticos e, conseqüentemente, os 
conteúdos da política por meio da “institucionalização” de padrões de ação 
e de processos de negociação no contexto de organizações e 
procedimentos. 

 

De caráter multidisciplinar, o neoinstitucionalismo não é um corpo de 

conhecimento único, ao contrário, se distingue em três perspectivas de análise da 

realidade: o neoinstitucionalismo sociológico, o da escolha racional e o histórico 

(HALL & TAYLOR, 2003). Com abordagens e identidades próprias em torno de 

certas ideias-base, as variantes neoinstitucionais foram instituídas com o objetivo de 

responderem à suposta crise de paradigmas que abordagens como o marxismo13 e 

o pluralismo14 pareciam incapazes de satisfazer. Ainda que haja uma orientação 

                                                                                                                                                                                              
James G. March e Johan P. Olsen. Este artigo serviu como ponto focal no debate sobre o papel das 
instituições.” (CESARIS, 2009, p. 62) 
12

 Ainda que haja dissonâncias em torno de seu conceito, é possível definir instituição como sendo 
toda forma de constrangimento – regras formais e informais – que possa moldar as interações 
humanas, bem como as organizações que englobam corpos políticos (partidos, agências de Estado, 
etc.), econômicos (empresas, sindicatos, associações, etc.), sociais (igrejas, clubes, etc.) e 
educacionais, representados por escolas e universidades, dentre outras (ROMANO, 2009, p. 81). 
13

 “O modelo marxista ao reduzir a explicação das políticas públicas aos problemas de luta de classes 
leva, no mínimo, a desconsiderar aspectos essenciais para o seu entendimento. A percepção da 
estratificação social adotada pela teoria de classes tem dificuldade de incorporar a fragmentação de 
interesses e o grau de diferenciação social característicos das sociedades atuais. É também 
impossível explicar casos específicos a partir das identidades de classes sociais, pois há uma 
dificuldade inerente ao modelo marxista de compatibilizar fenômenos particulares com sua teoria 
geral.” (ROCHA, 2005, p. 24) 
14

 “A teoria pluralista, amplamente difundida nos estudos empíricos de políticas públicas, é 
insuficiente para os estudos de caso. A ação dos grupos de interesses, apesar de fundamental, não é 
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teórica central, cada vertente reúne diferentes argumentos, assume pressupostos 

específicos e converge suas análises para as relações entre as instituições e as 

estratégias dos atores, seus interesses, suas preferências, suas ideias e suas 

identidades (CESARIS, 2009). 

A abordagem neoinstitucional propõe uma análise dinâmica, por meio da 

irrupção dos fatos históricos associados à capacidade dinâmica dos atores em 

determinar suas posições na competitividade de determinado setor econômico, 

como é o caso do setor canavieiro.  

Dessa forma, a abordagem neoinstitucional enfatiza a dependência da política 

em relação à sociedade e a favor de uma interdependência entre instituições 

políticas, econômicas e sociais relativamente autônomas. Sem negligenciar a 

importância dos contextos sociais e políticos, bem como os motivos dos atores 

individuais, insiste no papel mais autônomo das instituições. Na retaguarda dessa 

ideia de autonomia reside a noção de que as instituições são mais que meros 

espaços das forças sociais e que os processos internos às instituições afetam o 

curso da história. 

A vertente sociológica do neoinstitucionalismo surgiu no afã da teoria 

organizacional no final da década de 1970. De acordo com seus teóricos, as formas 

e os procedimentos institucionais utilizados pelas organizações modernas se apoiam 

em dois aspectos: o primeiro refere-se à racionalidade e à eficácia que podem ser 

aplicadas às tarefas (em termos de fins e meios); o segundo considera que as 

esferas burocráticas podem ser influenciadas e explicadas por práticas associadas à 

cultura (HALL & TAYLOR, 2003).  

Essa vertente busca, por meio de problematizações, dar inteligibilidade ao 

porque de as organizações adotarem determinados conjuntos de procedimentos, 

práticas ou símbolos institucionais. Mas, também, busca enfatizar como se dá a 

difusão de tais práticas nos campos organizacionais ou entre as nações, pela ação 

de certas convenções sociais e ideias (CESARIS, 2009, p. 65). 

Hall e Taylor (2003) destacam três características fundamentais ao 

institucionalismo sociológico: a primeira se refere à amplitude imposta à definição de 

instituições em relação à dos cientistas políticos. Além das regras, dos 

                                                                                                                                                                                              
suficiente como fator explicativo. O pluralismo tem dificuldade de incorporar as instituições públicas e 
os seus funcionários em suas análises, como bem mostra a perspectiva neoinstitucionalista, que vai 
além do pluralismo e retoma a importância analítica do papel das instituições políticas e sua influência 
sobre os grupos sociais.” (ROCHA, 2005, p. 25) 
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procedimentos e das normas formalizadas elas incluem um sistema de símbolos, 

esquemas cognitivos e modelos morais que direcionam a ação humana e 

estabelecem uma relação sistêmica entre atores e instituições. Na busca por 

requalificar cognitivamente a definição de cultura como sinônimo de instituição, seus 

teóricos dissociam concepções que vinculam cultura às normas, atitudes afetivas e 

valores e a associam a concepções que passam a considerá-la como uma rede de 

hábitos, símbolos e cenários modeladores de comportamentos.  

Em segundo lugar, busca-se entender, por meio do enfoque cultural, a 

distinção relacional entre as instituições e as ações dos atores. Para essa vertente, 

no processo de socialização a que são submetidos os atores, estes desempenham 

papéis específicos e terminam por internalizar as normas associadas a esses 

papéis, sendo esta a forma pela qual se constata o influxo das instituições sobre o 

comportamento individual. Dessa forma, as instituições tanto afetam as estratégias 

dos indivíduos quanto suas preferências e identidades. 

A última característica se refere ao modo de explicar como surgem e se 

modificam as práticas institucionais. Para os neointitucionalistas sociológicos, as 

organizações apropriam-se de formas e práticas institucionais em função do amplo 

reconhecimento e valor que elas têm num ambiente cultural maior e pelo reforço que 

estas oferecem à sua legitimidade social e à de seus adeptos (HALL & TAYLOR, 

2003). 

Por outro lado, o enfoque neoinstitucional trouxe, com a Nova Economia 

Institucional (NEI), outra contribuição relevante para a análise do mundo capitalista. 

A NEI trata do papel das instituições na limitação das ações humanas e o exercício 

dessa função pode reduzir o custo das interações entre os atores e constituir-se em 

um elemento relevante à eficiência econômica e ao desenvolvimento (PAULILLO, 

2010, p. 762). 

Nessa mesma perspectiva analítica surge o neoinstitucionalismo da escolha 

racional, derivado dos trabalhos de renomados economistas e cientistas políticos15, 

cujas análises levam em conta as restrições às transações econômicas e aos 

custos, antes negligenciados. Enfatizam e dão relevância à coordenação das ações 

dos atores econômicos e a sua adaptação às mudanças no ambiente econômico e 

                                                             
15

 De acordo com Labra (1999), Hall & Taylor (2003) e Paulillo (2010), o neoinstitucionalismo da 
escolha racional originou-se dos trabalhos de Ronald Coase (1937), Hebert Simon (1957), Mancur 
Olson (1965), Oliver Williamson (1975; 1985) e Douglas North (1990), dentre outros. 
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aos pressupostos comportamentais, como o oportunismo e a racionalidade. 

Elementos antes considerados exógenos à análise econômica, como o direito à 

propriedade, a estrutura organizacional da firma e os mecanismos de governança 

das transações são incorporados nessa abordagem analítica (PAULILLO, 2010; 

LABRA, 1999). 

Os institucionalistas racionais centram suas análises nas ações individuais 

dos atores e procuram desvendar como estas ações criam, validam e eliminam 

determinadas instituições, refletindo os objetivos individuais, o ambiente existente e 

as possibilidades dele derivadas (PAULILLO, 2010). Os atores agem de forma 

estratégica e calculada a respeito de suas conveniências, maximizam seus 

interesses e definem claramente suas preferências políticas sem levar em conta a 

coletividade e o contexto institucional. Contudo, quando da definição de suas 

estratégias, consideram as restrições institucionais, percebendo as instituições como 

um sistema de regras e incentivos que constrangem os atores na tomada de 

decisões para o alcance dos objetivos desejados (HALL & TAYLOR, 2003). 

Os modelos empíricos da escola da escolha racional enfatizam o papel da 

interação estratégica na definição dos resultados políticos. Acreditam que, além das 

forças históricas, o comportamento dos atores é guiado por cálculos estratégicos 

que influenciam as expectativas dos atores. Assim, a conquista de tais resultados é 

fortemente influenciada pelo comportamento dos outros atores, daquilo que os 

demais pretendem fazer (HALL & TAYLOR, 2003).  

Também o processo de criação das instituições volta-se aos acordos 

voluntários entre os atores relevantes, os quais favorecem a sobrevivência 

institucional dentro de um processo de seleção competitiva. North (citado por 

PAULILLO, 2010, p. 763), afirma que as instituições são delineadas pelos atores 

com o objetivo de reduzir a incerteza advinda da informação incompleta a respeito 

do comportamento futuro dos demais atores. Por isso, as regras e os procedimentos 

institucionais simplificam a interação. “As peças-chave do modelo são, portanto, a 

premissa da racionalidade, as formas de constrangimento, a natureza da interação 

estratégica e a busca por uma solução de equilíbrio” (LABRA, 1999, p. 140). 

A terceira vertente do neoinstitucionalismo, a histórica, difundiu-se como 

reação ao estruturalismo funcionalista e às teorias políticas dos conflitos entre 

grupos que dominavam a ciência política nas décadas de 1960 e 1970. Segundo os 

institucionalistas históricos, a distribuição desigual de poder e de recursos e os 
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conflitos inerentes aos grupos rivais pela apropriação de recursos escassos faz com 

que determinados interesses sejam privilegiados em detrimento de outros. Para 

esses teóricos, a comunidade política é concebida como um sistema totalizante – 

político e econômico – composto de partes que se interagem, embora a organização 

institucional seja o fator principal de estruturação do comportamento coletivo e de 

seus distintos resultados (HALL & TAYLOR, 2003). 

De acordo com Hall & Taylor (2003), os institucionalistas históricos definem as 

instituições como procedimentos burocráticos, regras formais, protocolos, 

convenções oficiais e oficiosas, bem como todo tipo de prática operativa 

normatizada que visa estruturar as relações entre os atores e as diversas 

comunidades políticas e a economia. Normalmente eles as associam às 

organizações formais, como as instituições políticas, às regras ou às convenções 

editadas por tais organizações e inclusive às redes informalmente institucionalizadas 

(SKOCPOL, 1995; THELEN & STEINMO, 2002). 

Ainda que paradoxal, aparentemente não é fácil encontrar uma definição de 

instituição que seja completamente aceita pelos institucionalistas históricos, visto a 

existência de uma ampla e diversa literatura sobre essa vertente teórica. De acordo 

com Cesaris (2009, p. 73), existe uma clara relação entre organizações e instituições 

como constitutivas das instituições, quer dizer, instituições são organizações 

(sociais, econômicas e políticas) constituídas por regras, mas, ao mesmo tempo, são 

regras inseridas em organizações. Além disso, demonstram interesse por toda 

amplitude de instituições sociais que possam moldar os atores políticos e definir 

seus interesses em relação à sua estrutura de poder para com outros grupos 

(THELEN & STEINMO, 2002). 

Uma vez constituídas, as instituições afetam as estratégias e as metas dos 

atores, a distribuição de poder entre eles e os resultados em termos de decisões 

políticas (LABRA, 1999). Elas não permitem prever os resultados das políticas ao 

estabelecerem as ‘regras do jogo’, mas permitem que se estabeleçam conjecturas a 

respeito de como os conflitos políticos podem ser eliminados (IMMERGUT, 2002, p. 

63). 

De acordo com Hall e Taylor (2003, p. 196), há quatro características originais 

e distintas para o institucionalismo histórico. Primeiro, apresentam um conceito 

generalizado para as relações entre as instituições e o comportamento individual. 

Segundo, ressaltam a ausência de paridade entre as relações de poder associadas 
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ao desempenho e ao progresso das instituições. Terceiro, veem o desenvolvimento 

institucional privilegiando o processo da política (path dependence) ou, em outros 

termos, numa trajetória dependente, como uma consequência não intencional. Por 

fim, seus autores buscam integrar a análise institucional e a decisão de situações 

políticas com outros fatores ou parâmetros institucionais, como é caso da difusão 

das ideias e do desenvolvimento socioeconômico. 

A primeira característica pretende responder à questão de como as 

instituições afetam o comportamento dos indivíduos. Para tanto, os 

neoinstitucionalistas históricos a respondem por meio de duas perspectivas: a 

‘calculadora’ e a ‘cultural’. Ainda, cada uma apresenta respostas distintas para três 

questionamentos essenciais: como os atores se comportam? Que fazem as 

instituições? E por que as instituições se mantêm? (HALL & TAYLOR, 2003, p. 197). 

De acordo com a perspectiva ‘calculadora’, o comportamento dos indivíduos é 

utilitarista e orientado de forma estratégica para que se alcancem os objetivos; 

examinam todas as opções disponíveis e selecionam aquelas que lhes permitam 

maximizar seus resultados. As instituições – ao proverem informações sobre o 

comportamento dos atores, sobre os processos nos quais os acordos são firmados e 

sobre as penalidades previstas ao seu descumprimento – alteram as expectativas 

que determinado ator possa ter em relação às ações dos demais atores e até em 

relação ao seu próprio comportamento. 

Ainda que reconheça a existência de uma racionalidade estratégica, a 

abordagem ‘cultural’ percebe o comportamento humano como conformado por sua 

própria visão de mundo. A escolha de uma linha de ação depende muito mais da 

interpretação de uma dada situação do que de um cálculo utilitarista. Quer dizer, os 

indivíduos preferem recorrer a protocolos estabelecidos ou a modelos de 

comportamento já conhecidos para alcançarem seus objetivos (HALL & TAYLOR, 

2003). 

A segunda característica diz respeito às relações assimétricas de poder, 

principalmente à forma desigual como as instituições repartem o poder entre os 

grupos sociais. Peter Hall (1986 citado por THELEN E STEINMO, 2002, p. 2-3), 

assevera que tanto a maneira como as instituições moldam os objetivos perseguidos 

pelos atores políticos quanto à maneira como estruturam as relações de poder entre 

eles, privilegia alguns e coloca outros em desvantagem. Assim, enquanto certos 

grupos se revelam ganhadores, outros são perdedores. 



50 

 

A terceira característica refere-se a uma estreita relação que mantém com 

uma concepção particular do desenvolvimento histórico. Para Hall e Taylor (2003), a 

trajetória percorrida (path dependent) pelas instituições define as causas sociais, às 

quais se vincula a existência de períodos históricos de continuidade e de situações 

críticas. Não aceitam a ideia de que as mesmas forças ativas produzem em todo 

lugar os mesmos resultados. Ao contrário, acreditam que essas forças são 

modificadas por particularidades locais, que, por sua vez, são herdadas do passado. 

As instituições integram a história e, em determinados momentos, a produção de 

mudanças institucionais importantes cria ‘bifurcações’ que conduzem ao 

desenvolvimento de novos trajetos.  

A quarta e última característica, diz respeito aos diversos fatores que 

influenciam a vida política. Além de uma cadeia causal, as instituições sofrem 

influência de fatores como o desenvolvimento socioeconômico e a difusão de ideias 

pela relação de proximidade que estabelecem com estas. 

Em acordo com o ideário de Hall e Taylor (2003), Thelen e Steinmo (2002, p. 

2) asseveram que o interesse dos institucionalistas históricos fundamenta-se em 

toda a gama de instituições estatais e sociais capazes de modelar a maneira como 

os atores políticos definem seus interesses e estruturam suas relações de poder 

com outros grupos. Dessa forma, suas análises privilegiam toda a estrutura de 

relações que se estabelece entre instituições e atores, independentemente de sua 

natureza.  

O neoinstitucionalismo histórico busca integrar, de forma compreensível, os 

padrões gerais da história com explicações sobre a natureza contingente de 

desenvolvimento político e econômico. Ao concentrar-se nas instituições que são 

produto de conflitos políticos e de escolhas, mas que também restringem e moldam 

as estratégias políticas e comportamentais, a abordagem histórica oferece uma 

estrutura de enfrentamento à questão central de escolha e de restrição na 

compreensão da vida política (THELEN & STEINMO, 2002, p. 26).  

Destarte, ressaltamos que a vertente histórica é a que apresenta maior 

diálogo e contribuição com o estudo que trazemos nesta tese.  

A adoção de um marco de análise neoinstitucional para o estudo de redes de 

poder (policy network) torna-se fundamental em função de sua capacidade para 

fornecer compreensão mais robusta e inteligibilidade às formas de articulação 

estratégica entre os atores públicos (Estado e suas agências) e os atores privados 
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(individuais ou coletivos) e a coalizão de poder que se estabelece. A ocorrência da 

interação estratégica em rede passa necessariamente por fatores sociais e políticos. 

Assim como as restrições impostas pelas regras ou normas, a representação e a 

distribuição dos interesses ou preferências entre os atores e a distribuição dos 

recursos de poder são fatores que determinam os resultados de um processo de 

interação estratégica em rede. 

 



CAPÍTULO II 

 

 

REDES E RECURSOS DE PODER: APORTE METODOLÓGICO PARA 

ESTUDOS TERRITORIAIS AGROINDUSTRIAIS 

 

 

Ao lado de algumas abordagens tradicionais da ciência política tem-se 

desenvolvido enfoques, teorias e modelos cujas contribuições facilitam a 

compreensão da relação entre Estado e sociedade, como é o caso do aporte 

metodológico de redes de poder. 

O estudo de redes de poder (policy network) a partir do neoinstitucionalismo 

pode ser realizado por meio de cada abordagem, individualmente, ou pela junção 

das três abordagens de forma complementar e não excludente, proporcionando uma 

análise mais abrangente e completa. 

A abordagem histórica, ao se referir aos processos históricos e à dependência 

entre os grupos sociais, permite a análise de aspectos como a dominação e a 

manutenção do poder, a representação dos interesses públicos e privados, a 

exclusão de interesses que afetam determinados atores na realização de políticas, 

bem como alterações ou mesmo interrupção nos padrões de regulação. 

A escolha racional pode contribuir com a análise de redes de poder cujos 

atores interajam estrategicamente na determinação dos resultados econômicos e 

políticos, visto que o comportamento dos atores não se guia somente por forças 

históricas, mas também por cálculos estratégicos que influenciam suas expectativas. 

Além disso, os atores tendem a buscar na interdependência de recursos uma forma 

de barganha para o alcance de seus interesses e para a obtenção de melhores 

resultados políticos e sociais. 

A abordagem sociológica busca explicar a ação dos atores por meio da lógica 

da adequação. A partir de seus recursos e interesses, os atores procuram se 

adaptar à estrutura de oportunidades criadas no contexto em que atuam, sabendo 

que esse contexto delimita suas ações. 

A policy network é uma estrutura social que se define por meio de conexões 

complexas entre organizações diferenciadas e dependentes de recursos de poder – 
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constitucionais, jurídicos, organizacionais, financeiros, políticos ou de 

tecnologia/informação. O quadro 01 apresenta alguns desses recursos. 

 

Quadro 01 – Tipos de recursos de poder e a rede canavieira goiana 

Recursos de 
poder 

Descrição Rede canavieira Goiana 

Constitucionais Regras e normas de legitimidade. Contratos de fornecimento de cana 
elaborados a partir de assimetrias 
de informação devido ao domínio de 
informações do segmento industrial. 

Políticos Status público atribuído pelo 
Estado; poder de representação de 
um ator coletivo; poder de 
aglutinação de um ator coletivo. 

A representação dos fornecedores 
de cana pela FAEG e dos industriais 
pelo SIFAEG e o status público 

concedido pelo Estado para ambos. 

Financeiros Financiamento adequado; 
incentivo fiscal ou subsídio 
modificado ou concedido; 
postergação de pagamentos; 
suspensão de retenções; 
comissões sobre escala de 
produção; cotas promocionais; 
crescimento da demanda; 
crescimento da produção; ganhos 
de produtividade agrícola e/ou 
industrial; redução nos custos de 
produção e/ou transação; aumento 
das exportações, etc. 

Estímulos do PNA, incentivos e 
benefícios fiscais concedidos pelo 
PRODUZIR ao segmento industrial 
canavieiro goiano, aumento da 
produção de carros flex, dentre 

outros, funcionaram como atrativos 
e foram determinantes para que 
grupos empresariais de outras 
regiões instalassem suas unidades 
de processamento de cana-de-
açúcar no estado de Goiás. 

Tecnológicos Conhecimento adquirido; emprego 
de tecnologia agrícola, industrial, 
gerencial e da informação 
transferidas; controle de processos 
e/ou matérias-primas específicas; 
elevados investimentos em P&D; 
certificação; etc. 

O segmento industrial detém os 
recursos tecnológicos necessários, 
principalmente, para a realização da 
colheita (corte), carregamento e 
transporte (CCT). Além dessa 
dependência tecnológica, os 
fornecedores são obrigados a 
cumprirem as normas relativas ao 
plantio, tratos culturais e 
cronograma para a colheita da cana 
em conformidade com as exigências 
das agroindústrias. 

Organizacionais Infraestrutura institucional 
(institutos de pesquisas, centros de 
treinamento, agências de 
marketing, etc.); informações 
compartilhadas e propagandas; 
parcerias, consórcios, informações 
ocultadas; proximidade de 
fornecedores e/ou consumidores; 
terceirização e subcontratação; 
utilização de marca; concentração 
técnica e econômica da produção; 
integração para frente e/ou para 
trás; controle do mercado interno 

O segmento industrial presente no 
território goiano detém os recursos 
organizacionais em máxima 
amplitude, quando comparados com 
o segmento fornecedor de cana. 
Além da capacidade individual dos 
industriais, cabe ressaltar a lógica 
da ação coletiva existente nas 
ações das representações de 
interesse pela busca e ampliação 
dos recursos de poder. 
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e/ou externo; condições 
edafoclimáticas e de logística 
favoráveis; maior aproveitamento 
de subprodutos do processo 
produtivo; diferenciação do 
produto; formação de pools de 
comercialização; etc. 

Jurídicos Direitos de propriedade intelectual, 
recursos sobre antidumping, 
ajuizamento de ações, etc. 

O segmento industrial dispõe de um 
amplo referencial como é o caso de 
legislações, normatizações, aporte 
financeiro, econômico, tecnológico, 
mercadológico e social, dentre 
outros, que lhe possibilita definir 
condições e cláusulas contratuais 
em acordo com seus interesses 
particulares. 

Simbólicos Educação, aspectos familiares, 
estrutura social, crenças, 
instituições, valores espirituais e 
materiais transferidos e rotina 
setorial. 

O segmento industrial destoa do 
fornecedor frente à capacidade de 
geração de empregos, ampliação da 
arrecadação de impostos, atração 
de outros segmentos industriais e 
comerciais de apoio e, pela 
concessão de benefícios sociais às 
regiões, como a construção de 
creches e o plantio de árvores para 
reflorestamento, por exemplo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Feltre & Paulillo (2006, p. 110) e Mello & Paulillo (2005, p. 
48). 

 

Na tentativa de obter melhores resultados e evitar possíveis dependências em 

relação aos seus pares, os atores buscam conquistar esses recursos, visto a 

capacidade que estes (recursos) têm na determinação do poder de negociação de 

cada ator social. 

Salienta-se que existem diversas tipologias de policy network que diferem 

entre si de acordo com formatos e dimensões que podem ser utilizadas para 

distinguir os vários tipos de redes, como é o caso da rede canavieira presente no 

estado de Goiás. 

 

 

2.1 TIPOLOGIA DAS REDES 

 

 

As redes podem assumir formatos distintos: franchising, joint ventures, 

consórcios, acordos comerciais, subcontratação, entre outros. Dentre os diversos 
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formatos existentes, propõe-se uma tipologia de redes interfimas, com observância a 

dois mecanismos de coordenação: o grau de formalização e a centralização das 

operações (FELTRE & PAULILLO, 2006). 

Há, inicialmente, as redes sociais, nas quais a relação entre os atores não se 

ampara em nenhum contrato formal. Se houver necessidade de formalização, esta 

será guiada exclusivamente pelas especificidades dos serviços negociados. Nesse 

tipo de rede, as trocas econômicas sustentam-se e regulam-se de acordo com as 

relações sociais existentes. Polos e distritos industriais, comitês para determinados 

assuntos e gestões participativas e outros são exemplos de redes sociais. 

Em seguida, as redes burocráticas formalizam as relações de troca entre os 

atores sociais por meio de acordos contratuais, baseados em um sistema legal de 

proteção e reciprocidade entre todos os envolvidos. São exemplos dessa rede: 

associações de comércio, cooperações de pesquisa e desenvolvimento, consórcios, 

licenciamento, franchising, etc. 

As redes proprietárias, além do contrato formal, possuem também acordos de 

propriedade. Por direito de propriedade compreende-se todos os sistemas de 

incentivo para que alguma forma de cooperação seja mantida. Como exemplos de 

redes proprietárias há as joint ventures16, que efetivam a regulação de trocas em 

pesquisa e desenvolvimento, as atividades inovadoras, etc. Os contratos de capital 

de risco17 (venture capital), cuja incerteza da atividade inovadora e da dificuldade na 

obtenção de crédito leva a um risco, prescindem de relações organizacionais entre o 

investidor e o parceiro da empresa. Para esse arranjo, é essencial que os parceiros 

se conheçam, que os direitos de propriedade sejam assegurados, que haja um canal 

para decisão conjunta, etc. (FELTRE & PAULILLO, 2006, p. 114-115). 

Ampliando a tipologia das policy network para além da formalização e da 

centralização, constata-se a existência de articulações nas quais atuam agentes 

                                                             
16

 Joint ventures é um empreendimento conjunto, com fins lucrativos, de que participam duas ou mais 
pessoas. Difere da sociedade comercial (partnership) porque se relaciona a um único projeto, após 
cujo término dissolve-se automaticamente a associação (FELTRE & PAULILLO, 2006, p. 115). Em 
Goiás, encontram-se algumas das principais joint ventures de destaque no setor canavieiro, dentre 
elas a Raízen, resultante de parceria entre a Cosan e a Shell; a SJC Bioenergia S/A, formada pela 
Cargill e pelo Grupo USJ; e a Nova Fronteira Bioenergia S/A, formada por meio da parceria entre a 
Petrobras Biocombustível e o Grupo São Martinho. 
17

 Capital de risco é o capital investido em um bem, valor ou empreendimento, em que existe um 
elemento de risco, ou seja, uma possibilidade de perda. São fundos proporcionados a uma empresa 
por pessoas de fora, em cuja base participará dos lucros (FELTRE & PAULILLO, 2006, p. 115). Como 
exemplo, tem-se a VREC – Vital Renewable Energy Company –, que atua no setor de investimentos 
em energia renovável, com foco na produção de etanol e açúcar e geração de energia elétrica a partir 
da cana. É proprietária da Usina Bom Sucesso, localizada em Goiatuba-GO. 
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endógenos e exógenos ao mercado, como é o caso das agências públicas do 

Estado, associações e grupos de representação de interesses, agentes 

parlamentares, institutos de pesquisas e experimentações, prefeituras, 

certificadoras, ONGs, dentre outros. Dessa forma, as redes (econômicas e políticas) 

podem ser definidas a partir de várias dimensões18 (FELTRE & PAULILLO, 2006). 

Frans Van Waarden (1992, p. 32-50) assevera a existência de subcategorias 

de policy network como o neocorporativismo19, o clientelismo e o triângulo de ferro 

que, por apresentarem as mesmas características estruturais básicas – ambiente 

institucional estável, restrição de grupos de interesse participantes e elevada 

interdependência de recursos de poder – inserem-se na abordagem mais ampla de 

comunidade política. Van Waarden (1992) fornece uma tipologia mais refinada das 

relações entre o Estado e os atores com onze tipos de redes de poder, definidas a 

partir de sete dimensões ou ferramentas que podem servir para uma análise 

comparada:  

 

1) Atores (número de participantes e tipos de atores envolvidos) – essa dimensão 

determina a extensão da rede e os tipos de atores envolvidos que podem ser 

individuais ou coletivos (agências estatais políticas e administrativas, empresas, 

organizações da sociedade civil, etc.);  

2) Funções dos atores envolvidos – refere-se aos canais de acesso aos processos 

decisórios, consulta ou troca de informações, capacidade de negociar ou de 

mobilizar e envolver recursos, capacidade de coordenação, cooperação na 

formação, na implementação e na legitimação de políticas públicas, etc.;  

3) Estrutura – refere-se ao padrão das relações entre os atores. Algumas das 

variáveis mais importantes desse critério são: o tamanho da rede, o padrão das 

conexões (ordenado ou caótico), a intensidade, a densidade e a simetria das 

conexões, etc.;  

                                                             
18

 Börzel (1997, p. 6-9; 1998, p. 256- 258) e Romano (2009, p.105-114) apresentam, de forma 
sucinta, as diversas tipologias encontradas na literatura e que compartilham um entendimento comum 
das policy network como sendo relações de dependência de poder entre governos e grupos de 
interesse e nas quais se intercambiam recursos/valores comuns, mas que diferem nas dimensões 
utilizadas para distinguir os tipos de redes. 
19

 “O neocorporativismo é considerado um processo sociopolítico específico no qual determinadas 
organizações, representando monopolisticamente interesses funcionais engajam-se em trocas com 
agências governamentais sobre as políticas públicas que as envolvem, desenvolvendo para isso 
atividades que combinam representação de interesses e a implantação dessas políticas através de 
delegação de autocumprimento” (SILVA, 1998, p. 95). 
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4) Grau de institucionalização – refere-se ao caráter formal (ou informal) e à 

estabilidade (ou instabilidade) da rede. No entanto, o grau de institucionalização 

depende das características estruturais da rede;  

5) Regras de conduta – as convenções de interação ou ‘regras do jogo’ (a partir 

das percepções, das atitudes e dos interesses dos atores) caracterizam as redes 

e governam as trocas;  

6) Relações de poder – refere-se à distribuição dos recursos de poder e aos 

processos de autonomia de decisão e de dominação que se estabelecem entre 

os atores públicos e privados; e 

7) Estratégia dos atores – são desenvolvidas para gerenciar as interdependências 

e podem estruturar as relações, prover funções e criar determinadas 

convenções. 

 

Os quadros 3A, 3B e 3C sintetizam essas dimensões para cada tipo de rede 

de poder identificada. 

 

Quadro 02A – Características dos tipos de redes de poder 

Tipos de redes de poder Estado 
coordenador 

Estado 
capturado 

Clientelismo Pluralismo 
pressionado 

Atores (além das agências estatais) 

Número Muito limitado Limitado Um Pelo menos 2, 
geralmente 
mais 

Tipo Principalmen-
te agências 
estatais 

Agências 
estatais e 
empresas 

O principal 
grupo de 
interesse 

Grupos de 
interesses 
contraditórios 

Monopólio da 
representação 

Não Não Sim Não 

Função (acesso de cada ator aos processos) 

Canais de acesso Não Sim Sim Sim 

Consulta Não Sim Sim Sim 

Negociação Não Sim Sim Não 

Coordenação Não Sim Sim Não 

Cooperação na formação 
política 

Não Sim Sim Não 

Cooperação na 
implementação política + 
delegação de autoridade 
pública 

Não Não Usualmente 
Não 

Não 

Amplitude de temas 
políticos 

Ampla Estreita Estreita Estreita 
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[Continuação do quadro 02A] 

Estrutura (padrão das relações entre os atores) 

Limites Fechado Fluido Fechado Relativamente 
aberto 

Tipo de 
filiação/articulação 

Involuntária Voluntária Voluntária Voluntária 

Relações Ordenadas? Baixa Baixa Média Baixa 

Intensidade/Complexida-
de 

Baixa Mista Alta Baixa 

Simetria Nenhuma Nenhuma Baixa Baixa 

Subagrupamento? ? Sim Possível Possível 

Padrão das relações Hierárquica, 
liderança 
articuladora 

Hierárquica, 
liderança 
articuladora 

Consulta 
horizontal, 
intermobilida-
de pessoal 

Consulta 
horizontal 

Centralidade Alta Baixa Média Baixa 

Estabilidade Baixa Baixa Alta Baixa 

Natureza das relações Conflituosa Cooperativa Cooperativa Conflituosa 

Institucionalização Baixa Baixa Alta Baixa 

Convenções da interação (regras de conduta) 

Adversidade/procura por 
consenso 

Adverso Ambos Ambos Adverso 

Ideia de servir interesse 
público? 

Sim Não Não Não 

Contatos formais ou 
informais 

Informal Informal Informal Ambos 

Sigilo? Sim Não Sim Não 

Tentativa de 
despolitização 

Sim Sim Sim Não 

Disputas ideológicas Não Não Não Possível 

Distribuição de poder 

Autonomia do Estado Alta Extremamen-
te baixa 

Baixa Possível 

Estado dominante Sim Não Não Possível 

Dominação do interesse 
privado 

Não Sim Sim Possível 

Equilíbrio, simbiose Não Não Não Improvável 

Estratégias da administração pública 

Acessibilidade Não Sim Sim Sim 

Reconhecimento dos 
grupos de interesse 

Não Sim, 
informalmente 

Sim Não 

Suporte ativo das 
associações de interesse 

Não Não Possível Não 

Criação/mudança das 
associações de interesse 

Não Não Não Não 

Delegação da autoridade 
do Estado 

Não Não Usualmente 
Não 

Não 

Tentativa de destruir 
associações de interesse 

Sim Não Somente 
associações 
concorrentes 

Possível 

Fonte: Van Waarden (1992, p. 39). 
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Quadro 02B – Características dos tipos de redes de poder 

Tipos de redes de 
poder 

Neocorporati-
vista 

estreita/setorial 

Neocorporati-
vista 

ampla/macro 

Neocorporati-
vista Estatal 

Pluralismo 
patrocinado 

Atores (além das agências estatais) 

Número Pelo menos 1 Pelo menos 2 Vários Muitos 

Tipo Principais 
associações de 
interesse 

Principais 
associações 
de interesse 

Associações de 
interesse criadas 
pelo Estado 

Associações 
de interesse 
e grupos em 
geral 

Monopólio da 
representação 

Sim Sim Sim Não 

Função 

Canais de acesso Sim Sim Sim Sim 

Consulta Sim Sim Não Sim 

Negociação Sim Sim Não Sim 

Coordenação Sim Sim Sim Sim 

Cooperação na 
formação política 

Sim Sim Sim Sim 

Cooperação na 
implementação 
política + 
delegação de 
autoridade pública 

Sim Sim Limitada Não 

Amplitude de 
temas políticos 

Média Ampla Estreita - média Estreita 

Estrutura 

Limites Fechado Fechado Fechado Relativamente 
aberto 

Tipo de 
articulação/filia-
ção 

De fato/Formal-
compulsória 

De 
fato/Formal-
compulsória 

Formalmente 
compulsória 

Voluntária 

Relações 
ordenadas? 

Alta Alta Alta Média 

Intensidade Alta Alta Média Média 

Complexidade Alta Alta Média Baixa 

Simetria Alta Alta Baixa Baixa 

Subagrupamento? Provável Provável Provável Possível 

Padrão da relação Consulta 
horizontal 

Consulta 
horizontal 

Liderança 
articuladora 

Consulta 
horizontal 

Centralidade Média Média Alta Baixa 

Estabilidade Alta Alta Alta  

Natureza das 
relações 

Cooperativa Cooperativa Cooperativa 
forçada 

Conflituosa/ 
cooperativa 

Institucionali-
zação 

Alta Alta Alta Média 

Convenções de Interação 

Adversidade / 
procura por 
consenso 

Procura por 
consenso 

Procura por 
consenso 

Consenso 
forçado 

Adversidade/ 
consenso 
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[Continuação do quadro 02B] 

Ideia de servir 
interesse 
público? 

Não Sim Sim, forçado Não 

Contato formal 
ou informal 

Formal Formal Formal Ambos 

Sigilo? Sim Sim Sim Não 

Tentativa de 
despolitização 

Sim Sim Sim Não 

Disputas 
ideológicas 

Possível Possível Não permitido Possível 

Distribuição de poder 

Autonomia do 
Estado 

Alta Alta Alta Um pouco 

Estado 
dominante 

Não Não Sim Não 

Dominação do 
interesse 
privado 

Não Não Não Não 

Equilíbrio, 
simbiose 

Provável Provável Não Possível 

Estratégias da administração pública 

Acessibilidade Sim Sim Sim Sim 

Reconhecimen-
to dos grupos de 
interesse 

Sim Sim Sim Sim 

Suporte ativo 
das associações 
de interesse 

Sim Sim Sim Sim 

Criação/mudan-
ça das 
associações de 
interesse 

Sim Sim Sim Sim 

Delegação da 
autoridade do 
Estado 

Sim Sim Sim Possível 

Tentativa de 
destruir 
associações de 
interesse 

Possível Possível Sim Possível 

Fonte: Van Waarden (1992, p. 40). 

 

Quadro 02C – Características dos tipos de redes de poder 

Tipos de rede de 
poder 

Paternalista Triângulo de Ferro Redes Temáticas 
ou difusas 

Atores (para além das agências estatais) 

Número Limitado Dois Ilimitado, muito 
elevado 

Tipo Pelo menos um 
partido político 
dominante 

Grupos de interesses 
+ agências de 
governo e comissões 
parlamentares 

Especialistas 
individuais 
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[Continuação do quadro 02C] 

Monopólio da 
representação 

Possível Sim Não 

Função 

Canais de acesso Sim Sim Sim 

Consulta Sim Sim Sim 

Negociação Possível Sim Não 

Coordenação Possível Sim Possível 

Cooperação na 
formação de políticas 

Possível Sim Sim 

Coordenação na 
implementação 
política + delegação 
de autoridade pública 

Não Usualmente Não Não 

Amplitude de temas 
políticos 

? Estreita Estreita 

Estrutura 

Limites Relativamente 
fechado 

Fechado Extremamente 
aberto 

Tipos de 
articulação/filiação 

Voluntária Voluntária Voluntária 

Relações 
Ordenadas? 

Baixa Média Extremamente baixa 

Intensidade Baixa Alta Mista 

Complexidade Possível Alta Média 

Simetria Baixa Baixa Difusa 

Subagrupamento? Possível Possível Possível 

Padrão de relação Autoridade 
hierárquica 

Consulta horizontal 
intermobilidade de 
pessoal 

Consulta horizontal, 
intermobilidade 
extremamente baixa 

Centralidade Alta, organização 
partidária focal 

Baixa Extremamente baixa 

Estabilidade Baixa Alta Extremamente baixa 

Natureza das 
relações 

Conflituosa e 
cooperativa 

Cooperativa Cooperativa 

Institucionalização Baixa Alta Extremamente baixa 

Convenções da interação 

Adversidade/procura 
por consenso 

Ambos Ambos Consenso sobre 
normas tecnocráticas 

Ideia de servir 
interesse público 

Não Não Sim, possível 

Contatos formais ou 
informais 

Formal Informal Extremamente 
informal 

Sigilo Não Sim Não 

Tentativa de 
despolitização 

Não Sim Sim, transformando 
em problemas 
técnicos 

Disputas 
ideológicas? 

Possível Não Não 

Distribuição do poder 

Autonomia do Estado Alta, da parte 
considerada estatal 

Baixa Baixa 
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[Continuação do quadro 02C] 

Dominação do 
Estado 

Sim Não Difusa/frouxa 

Dominação do 
interesse privado 

Não Sim Difusa/frouxa 

Equilíbrio/simbiose Não Não Sim, pela tecnocracia 
coletiva 

Estratégias da administração pública 

Acessibilidade Possível Sim Sim 

Reconhecimento dos 
grupos de interesse 

Possível Sim Sim 

Suporte ativo das 
associações de 
interesse 

Possível Possível Não 

Criação/mudança 
das associações de 
interesse 

Possível Não Não 

Delegação da 
autoridade do Estado 

Possível Usualmente, não Não 

Tentativa de destruir 
associações de 
interesse 

Possível Apenas de 
associações 
concorrentes 

Não 

Fonte: Van Waarden (1992, p. 41). 

 

De acordo com Van Waarden (1992, p. 49), as discussões dos vários tipos de 

relações entre as agências do Estado e os interesses privados tendem a ser 

obscuras e confusas. Em função da aplicação de rótulos sem uma suficiente 

definição e operacionalização das redes, como é o caso de autores que utilizam 

rótulos semelhantes para descrever fenômenos diferentes ou rótulos diferentes para 

fenômenos semelhantes (o que para um autor é corporativismo, para outro pode ser 

clientelismo ou pluralismo patrocinado), diferentes opiniões têm refletido diferentes 

definições. Assim, como forma de facilitar a definição e a caracterização dos vários 

tipos de relações existentes, Van Waarden (1992) distingue três variáveis que 

buscam elucidar as diferenças entre eles e trazem transparência às discussões. 

A primeira diz respeito ao número e ao tipo de atores sociais envolvidos. 

Quando a sociedade está mal organizada, praticamente não há o envolvimento de 

grupos de representação de interesses participando das redes, como é o caso da 

rede denominada “Estado coordenador” – nesse caso, o Estado tenta excluir os 

grupos de interesse da formação das políticas públicas – ou quando apenas um 

grupo principal de atores monopoliza a representação de todo um setor, como 

ocorre na rede clientelista. Nessa modalidade, os grupos privados capturam ou 

colonizam as agências do Estado para que estes defendam seus interesses 
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particulares. No pluralismo pressionado há ao menos dois grandes grupos de 

interesses contraditórios e a possibilidade de o Estado atuar como mediador: no 

triângulo de ferro, o envolvimento de grupos de interesse e de comissões 

parlamentares junto às agências estatais é a distinção a acrescentar; ou a presença 

de um número ilimitado e indeterminado de participantes com interesses 

particulares, como é o caso das redes temáticas ou difusas. 

A segunda variável faz referência à função principal da rede de poder. Muitas 

redes são organizadas para realizar pressão (lobbies) e implementar políticas 

públicas. Esta última pode operar tanto por meio da participação na regulação 

estatal ou de sua autorregulação pelo apoio do Estado via concessão de status 

público aos atores coletivos privados. A rede neocorporativista tem como 

característica essencial a atribuição de status público aos atores privados; enquanto 

no clientelismo e no triângulo de ferro usualmente isso não acontece. Outro ponto 

diz respeito à formalização das conexões na rede neocorporativista, enquanto no 

clientelismo e no triângulo de ferro elas são informais. 

A terceira variável se refere ao equilíbrio de poder e busca elucidar a relação 

de dominação e de exclusão dos atores coletivos. Ou seja, se relaciona com a 

autonomia do Estado vis-à-vis à sociedade. Em comparação às formas de exclusão 

dos atores coletivos, o clientelismo expõe uma estreita relação entre o governo 

central e o grupo privado beneficiado e não deixa espaços no processo de 

governança20 para os demais atores. No triângulo de ferro, a rigidez presente no 

arranjo institucional formado entre governo, comissões parlamentares e atores 

privados faz com que o acesso do público à tomada de decisões se torne 

extremamente dificultoso. Já a rede neocorporativista, ainda que apresente elevada 

exclusão do público, deixa transparecer possibilidades de reversão desse quadro21, 

o que no clientelismo é muito difícil. Essa mesma situação ocorre com a rede 

paternalista, em que a elevada autonomia e dominação do Estado na distribuição 

                                                             
20

 A governança é própria a um amplo número de regimes que refletem diferentes redes ligadas a 
distintas políticas. Cada regime apresenta um perfil organizacional (com seus grupos e atores, 
relações de poder, procedimentos para a tomada de decisões, hierarquias, normas e convenções), 
próprios às relações entre organizações ou atores econômicos, políticos e sociais (BULMER, 1995). 
21

 Há situações em que um grupo de interesse apresenta poder de aglutinação suficiente para 
representar uma determinada categoria, contudo, não consegue legitimidade porque lhe é atribuído 
reconhecimento ou reputação pelos demais atores privados ou quando o Estado não lhe atribui status 
público. Nas redes neocorporativistas há a possibilidade de reversão, porquanto no clientelismo isso 
não deve ocorrer (PAULILLO, 2000, p. 13). 
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dos recursos de poder torna possível a elaboração de uma política menos 

excludente (VAN WAARDEN, 1992, p. 38-50).  

Cabe salientar, no entanto, que os tipos de redes fornecidos por Van 

Waarden (1992) – do neocorporativismo ao triângulo de ferro – pouco explicariam as 

relações de poder e os mecanismos recentes de governança nos países 

desenvolvidos, em função do aumento do número de grupos de interesse frente ao 

processo de desagregação do estado e da sociedade (PAULILLO, 2000). Diante 

desse contexto, tem-se a retomada do pluralismo reformado e a substituição dos 

triângulos de ferro por redes difusas ou temáticas – muito mais abertas e com 

influência de mais atores, como grupos de ambientalistas, de parlamentares e de 

consumidores, dentre outros – ou ainda pela substituição das redes 

neocorporativistas pelas comunidades políticas, que tratam de questões mais 

abrangentes, como a autonomia do estado e o papel das ideologias. 

Além do mais, elementos “como a estabilidade institucional, a exclusão de 

atores, a mudança na estrutura de representação de interesses e a capacidade de 

dominação de algum segmento econômico ou ator coletivo” (PAULILLO, 2000, p. 

177) são características relevantes que podem estar presentes numa diversidade 

estrutural de redes de poder e que são organizadas dentro de um continuum entre 

dois tipos ideais: a comunidade política (policy community) e a rede difusa ou 

temática (issue network). A comunidade política e a rede difusa diferem nas 

dimensões mais significativas quanto ao grau de abertura (número de participantes e 

o tipo de interesses), de institucionalização, de integração (a frequência, a 

continuidade e o consenso da interação) e de estabilidade (a distribuição dos 

recursos no interior da rede e entre as organizações participantes e o 

equilíbrio/desequilíbrio de poder) (BÖRZEL, 1997, p. 7; ROMANO, 2009; PAULILLO, 

2010).  

O quadro 03 apresenta, de forma sintética, as principais características da 

comunidade política e da rede difusa: 
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Quadro 03 – Redes de poder: características da comunidade política e da rede 

difusa 

Dimensão Comunidade política Rede difusa 

Membros 
Número de participantes Muito limitado, alguns grupos 

conscientes excluídos 
Amplo 

Tipo de interesses Econômico e/ou profissional Vários/muito diversificados 

Integração 
Frequência Frequente, alta qualidade, 

interação dos grupos incluídos 
na rede sobre as matérias 
relacionadas com a emissão 
de políticas 

Contatos flutuantes em 
frequência e intensidade 

Continuidade Avaliações persistentes ao 
longo do tempo. Efeitos 
também persistentes 

Flutuação significativa 

Consenso Todos os participantes 
avaliam os resultados e os 
legitimam 

Alguns acordos existem, mas 
o conflito está sempre 
presente 

Recursos 
Distribuição de recursos Todos os participantes 

apresentam recursos e 
utilizam-nos no processo de 
interação 

É possível que alguns 
participantes tenham 
recursos, mas eles são 
limitados 

Distribuição interna Hierárquica; líderes podem 
transferir ou deliberar 
membros 

Variada, inclusive a 
capacidade para regular os 
membros 

Poder É possível um grupo dominar, 
mas o resultado de soma não 
zero (ambos ganham) persiste 
na comunidade 

Poder desigual refletido pelos 
recursos desiguais. Resultado 
de soma zero (um ganha e 
outro perde) 

Fonte: Paulillo (2000, p. 11), adaptado de Marsh & Rhodes (1992). 

 

Distinguir as redes de poder a partir do perfil dos atores sociais, do nível de 

integração e da distribuição de recursos tende a revelar importantes aspectos a 

respeito do modo de interação entre o Estado e os interesses privados, bem como 

às especificidades envolvidas na realização de políticas em cada rede.  

Nas redes difusas as relações de poder são instáveis, visto que suas normas 

não são formalizadas e se alternam com frequência, de acordo com a necessidade 

ou a pressão exercida. Nesse ambiente institucional, em que as regras e as 

convenções fundamentais não estão consolidadas, o método de realização das 

políticas públicas se efetiva apenas como reação às fortes pressões recebidas 

(PAULILLO, 2000). 

Já nas comunidades políticas, o método de decisão política tem um caráter de 

antecipação, com a prevalência de um concerto de interesses (consenso 
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concorrente) em que a interação estratégica é frequente e estável, a 

interdependência é elevada e a participação dos atores coletivos é especializada e 

limitada. Dessa forma, os atores antecipam-se à concretização de regras e normas e 

influenciam o processo de regulação (PAULILLO, 2000, p. 12). O equilíbrio de forças 

apresentado, contudo, não beneficia a todos com a mesma intensidade, apenas há 

uma situação em que todos ganham. 

Com o pluralismo reformado tem-se a separação entre as redes difusas e as 

comunidades políticas e a distinção institucional mais relevante entre os tipos de 

redes de poder existentes e suas respectivas estruturas de governança, sejam mais 

fechadas, integradas e institucionalizadas ou mais abertas, menos integradas e 

menos institucionalizadas (PAULILLO, 2000).  

 

 

2.2 REDES E RECURSOS DE PODER 

 

 

De uso multidisciplinar, o termo ‘rede’ foi incorporado ao vocabulário científico 

como um termo da moda. Apesar das diferenças conceituais, distintos campos de 

estudo compartilham uma definição e um entendimento comum de policy network 

como um conjunto de relações relativamente estáveis, de natureza não hierárquica e 

independente, que vincula uma variedade de atores com interesses comuns em 

relação a um sistema político ou a processos de decisões (BÖRZEL, 1997, 1998). 

Os atores de uma rede partilham recursos e formas particulares de relacionamento, 

tais como a troca de informações ou de coordenação política, e reconhecem na 

cooperação a melhor maneira de alcançar objetivos comuns. As redes de poder são 

modelos teóricos que permitem analisar tanto a intermediação de interesses quanto 

as alterações nos modos de governança nas sociedades avançadas complexas e 

diversas22 (BÖRZEL, 1997, 1998; HENRY, 2011).  

                                                             
22

 Na disciplina de política pública há duas “escolas” de policy network. A “escola de intermediação de 
interesses”, de mais destaque, concebe as policy network como um conceito genérico aplicável a 
todo tipo de relação entre Estado (atores públicos) e grupos de interesse (atores privados). A “escola 
de governança”, ao contrário, concebe as policy network como uma forma específica de interação 
pública e privada (governança), quer dizer, aquela baseada na coordenação não hierárquica, oposta 
à hierárquica e ao mercado, como dois modos inerentemente distintos de governança (BÖRZEL, 
1997, p. 5; BÖRZEL, 1998, p. 255). 
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No âmbito da ciência política, Van Waarden (1992, p. 31) e Börzel (1997, 

1998) utilizam o conceito de policy network de maneira generalizada, englobando as 

diferentes formas de relação entre o Estado e os diversos grupos de interesses. 

Nessa perspectiva, as redes dizem respeito às relações estruturais entre os atores, 

com parcerias e trocas que se prolongam com o tempo ou suas interdependências, 

guiadas tanto por laços institucionais quanto por relações interpessoais.  

De acordo com Feltre e Paulillo (2006), os recursos de poder, distribuídos de 

forma desigual entre os membros da rede, acarretam uma interação estratégica 

assimétrica ou desequilibrada e comprometem a representação dos interesses, 

principalmente em economias de forte heterogeneidade estrutural, como é o caso do 

Brasil. Dessa forma, as características dos membros e das conexões norteiam a 

interdependência que se estabelece entre os atores da rede e orientam-se na busca 

de recursos de poder (constitucionais, jurídicos, econômicos, políticos, 

organizacionais, tecnológicos e simbólicos) e na representação dos interesses 

(PAULILLO, 2000). 

O quadro 04 apresenta os elementos que podem caracterizar uma rede e 

influenciar o poder de cada ator envolvido. 

 

Quadro 04 – Características da rede de poder (policy network) 

Características dos membros Características das conexões 

1. Conhecimento/informação 1. Centralidade das operações 

2. Legitimidade 2. Densidade institucional (intensidade da 
interação) 

3. Habilidade direta para mudanças e 
busca de outros incentivos estruturais 

3. Regras de interação (ambiente 
institucional) 

4. Habilidade indireta (contextual) para 
mudanças e busca de outros incentivos 
estruturais 

4. Grau de envolvimento ou capacidade 
de inserção 

5. Reputação 5. Formalidade/Informalidade 

Fonte: Feltre e Paulillo (2006, p.113), adaptada de Dowding, 1995. 

 

Com relação ao conhecimento ou à informação, a interdependência revela-se 

em função da capacidade cognitiva de cada ator, seus critérios, modo de apreciação 

e rotinas setoriais a que se submete, proporcionam uma forma de inserção exclusiva 

na rede. Tal inserção tem efeito nos demais atores, que reagem em conformidade 

com seus interesses e recursos disponíveis. O segmento fornecedor possui 

reduzidos recursos jurídicos, econômicos e políticos e tornam-se dependentes dos 

industriais, principalmente no que diz respeito à elaboração dos contratos de 
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fornecimento, cujas cláusulas são articuladas e elaboradas em benefício do 

segmento industrial e em detrimento dos fornecedores, intitulados como ‘parceiros’ 

(PICANÇO FILHO E MARIN, 2012a). 

Em referência à legitimidade, a interdependência revela-se porque há um 

reconhecimento manifesto no interior da rede da autenticidade das ações de uma 

organização ou grupo de interesse (FELTRE & PAULILLO, 2006). Ainda que as 

negociações realizadas gerem mais benefício aos industriais, os fornecedores 

acatam tais determinações em função do precário aparato de informações que 

detém e da racionalidade imposta às negociações e aos contratos que buscam 

dificultar e minar possíveis ações de embate dentro da rede canavieira. 

Decorre daí que a reputação de cada ator (individual ou coletivo) se forma ao 

longo do tempo pela conquista de recursos de poder, pela concessão estatal de 

status público e pelo consentimento dos demais atores privados com sua 

capacidade de representar e aglutinar seus interesses privados, como é o caso das 

ações concretizadas pela ÚNICA (em âmbito nacional e internacional), pelo SIFAEG 

e pela FAEG (em âmbito local). As habilidades diretas dos atores decorrem de suas 

habilidades próprias, de suas especialidades, como a capacidade de gestão e de 

integração. As habilidades indiretas, embora não sejam desenvolvidas 

especificamente pelo ator, como é caso de externalidades positivas e de condições 

naturais, não o impedem de aproveitá-las. Tanto as habilidades diretas como as 

indiretas potencializam sua forma de inserção, de negociação, e influenciam na 

realização das políticas (FELTRE & PAULILLO, 2006). Assim, o poder de um 

membro depende dos recursos de poder de outros membros e do tipo de relação 

que eles desfrutam, tal como ocorre na relação entre os industriais e os 

fornecedores de cana. 

De modo semelhante, as conexões têm características que revelam a 

interdependência e afetam o poder de decisão dos atores, porquanto influenciam a 

distribuição dos recursos de poder e as formas de representação dos interesses. As 

regras e as normas atuam de modo decisivo na formação do ambiente institucional 

(formal/informal) de cada rede e, consequentemente, influenciam os níveis de 

centralização das operações (elevado ou baixo) e de envolvimento dos atores 

(restrito ou amplo). Essas operações podem ocorrer com mais ou menos frequência 

(intensidade) (PAULILLO, 2000). 
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2.3 TERRITÓRIO AGROINDUSTRIAL CANAVIEIRO GOIANO: PREÂMBULOS À 

REDE POLÍTICA 

 

 

A abordagem de redes, enquanto forma de análise para a compreensão de 

múltiplos fenômenos, tem o objetivo de salientar a natureza e a estrutura de 

influência das relações entre os atores dentro das redes. Assim sendo, a análise 

deve contemplar o ambiente social no qual as estruturas ou as relações regulares 

entre os diversos atores se desenvolvem, visto que a função das redes depende das 

necessidades, intenções, recursos e estratégias dos atores envolvidos.  

Nesse sentido, identificar redes de poder em territórios determinados coloca o 

território como elemento estrutural relevante, primordialmente a partir da 

intensificação do processo de internacionalização das economias capitalistas. 

Identificar o espaço – ao mesmo tempo uno e global – e as localidades, singulares e 

específicas, nos permite compreender “a dinâmica particular de uma rede de poder 

localizada, tendo em vista que o território é resultado de uma construção social e 

política, no qual os agentes individuais e coletivos trocam recursos de poder e 

articulam interesses” (PAULILLO, 2000, p. 23). 

Para a perspectiva neoinstitucional, os recursos de poder e os arranjos 

gerados no entorno das localidades é que as fazem prosseguir. Da mesma forma, 

em comunidades políticas territoriais podem-se constituir mecanismos de 

governança e pautas de interações estratégicas institucionais: 

 

Assim, não se pode confundir espaços arbitrários (por exemplo, as regiões 
administrativas) com localidades (territórios com uma estrutura de poder 
particular e fixos articulados a fluxos de bens e serviços específicos, que 
podem proporcionar a formação de vantagens competitivas). O que há é 
uma mudança de padrão de referência espacial, mas o local sobrevive e 
sofre uma metamorfose, na medida em que as relações econômicas se 
tornam cada vez mais internacionalizadas. Neste movimento ou 
metamorfose emergem padrões institucionais próprios de cada localidade. 
(PAULILLO, 2000, p. 36) 

 

Depois do estado de São Paulo, cujas melhores áreas produtivas estão 

saturadas e economicamente supervalorizadas, o estado de Goiás é o que 

apresenta, de acordo com o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar (ZAE), 

a maior extensão de áreas aptas ao cultivo da cana-de-açúcar e a maior 

disponibilidade de áreas aptas ainda não cultivadas. Dessa forma, sob o aspecto de 
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disponibilidade de terras, o estado de Goiás apresenta o maior potencial para o 

desenvolvimento do setor canavieiro no Brasil (OTTO et al., 2012). Concomitante, 

identificam-se localidades em que a rede política está presente, como é o caso das 

mesorregiões centro e sul do estado de Goiás (mapa 01) em função da 

concentração da produção de cana e das usinas.  

 

Mapa 01 – Mesorregiões do estado de Goiás 

 

Fonte: SEGPLAN/SEPIN, 2013a. 

 

Como veremos no próximo capítulo, a cana tem se expandido, 

primordialmente, nas porções nordeste da região sul e centro-norte da região 

central, principais regiões agrícolas do território goiano, com forte produção de soja, 

milho e algodão. Além dos solos já cultivados, os investidores do setor canavieiro 

identificaram nessas regiões a presença de terras planas e de boas condições 

pluviométricas, fatores que tendem a propiciar mais produtividade, economia de 
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escala, cultivo mecanizado e menores custos de produção (OTTO et al., 2012). A 

partir do exposto, ratifica-se a localização da rede política canavieira, de forma mais 

contundente na mesorregião sul do estado de Goiás,  

Por meio de interesses cristalizados, os atores coletivos bem organizados e 

com bons canais de comunicação com órgãos governamentais buscam influenciar 

decisões políticas, fazendo com que seus interesses prevaleçam em detrimento dos 

demais atores pertencentes à rede política.  

Dessa forma, analisar a rede de poder canavieira presente no território goiano 

compreende identificar não só a posse de determinados recursos (econômicos, 

simbólicos, políticos, financeiro, etc.), mas também a capacidade que certos atores 

têm de influenciar as estruturas de governança e a organização de interesses entre 

os diversos atores. Em linhas gerais, a posse de recursos de poder está atrelada, 

aqui, à capacidade de conferir um rumo ao território, seja por meio de discursos e de 

ações sociopolíticas ou por ações mais concretas e materiais, como a 

operacionalização econômica da atividade canavieira no estado de Goiás.  

 

Significa penetrar em um jogo de relações, formas, funções, organizações e 
estruturas, em seus distintos níveis de interação e contradição. [...] O 
entendimento da organização do território só é possível com a inclusão da 
questão do poder político e social localizado. (PAULILLO, 2000, p. 26-27) 

 

A partir do exposto e da compreensão de que a “rede de poder é um 

elemento descritivo e analítico que pode captar a dinâmica das configurações de 

força e as oportunidades de regulação” (PAULILLO, 2000, p. 15), utilizamos essa 

abordagem metodológica para configurar a rede política canavieira presente no 

território goiano. Para subsidiar a análise e a operacionalização da referida rede 

política, utilizamos como variáveis analíticas relevantes recursos financeiros, 

organizacionais, tecnológicos, políticos, jurídicos, constitucionais e simbólicos, visto 

a capacidade que estes apresentam para determinar o poder de aglutinação e de 

negociação de um ator social no interior da rede canavieira em Goiás, os quais 

vamos deslindar no próximo capítulo (III). 
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CAPÍTULO III 

 

 

A REDE CANAVIEIRA NO TERRITÓRIO GOIANO E SEUS ATORES 

 

 

A identificação e a análise da rede de poder agroindustrial canavieira no 

território goiano realizam-se a partir da perspectiva da troca de recursos de poder e 

da articulação de interesses pelos atores (PAULILLO, 2000), no intuito de 

concretizar seus objetivos coletivos ou individuais. O Estado, enquanto um ator 

particular, desempenha papel crucial na medida em que tanto concede status 

público aos demais atores quanto reestrutura novas formas de regulação no interior 

da rede. 

O processo de desenvolvimento e crescimento econômico experimentado 

pelo setor canavieiro no Brasil foi possível devido a, dentre outros fatores, dois 

principais: primeiro, à atuação de lideranças empresariais e de grupos econômicos 

vinculados à atividade que, na busca por privilégios ou pela melhoria de sua posição 

concorrencial, pressionavam de forma sistemática e recorrente a permanência e a 

ampliação da intervenção estatal; segundo, à presença do Estado definindo políticas 

e regulando a atividade. “Assim, o Estado funciona como um sujeito a quem se 

recorre como parceiro na regulação ou na atuação em diferentes graus” (VIAN & 

BELIK, 2003, p. 155), que formula e implementa políticas em conformidade com os 

interesses de seus ‘clientes’ fortemente institucionalizados23. Em acordo com a 

perspectiva teórica do neopluralismo, no processo de formulação de políticas 

públicas os grupos empresariais, por possuírem recursos diferenciados e mais 

inserção e influência nas instâncias governamentais, têm privilégios diferenciados 

junto ao Estado, que figura como um ente a serviço dos interesses do capital. Em 

termos de arranjos institucionais, houve a conformação de uma rede neocorporativa, 

                                                             
23

 Tem-se, nesse caso, a conformação de uma verdadeira rede clientelista (classic clientelism) ou 
‘relações de parentela’ (parentela relations), na qual um grupo de interesse transforma-se no 
representante de um dado setor e cujo monopólio de representação resulta na captura das agências 
estatais. Essa rede se caracteriza por elevada ordenação, complexidade, estabilidade e informalidade 
relacional entre os atores; alta exclusão social; consenso e cooperação prevalecem nas interações; 
reduzida autonomia estatal; domínio do interesse privado (VAN WAARDEN, 1992). 
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adequada ao que Van Waarden (1992) define como “neocorporativista ampla” 

(macro corporatism). 

Destarte, a criação do Programa Nacional do Álcool (Proálcool)24, em 1975, 

uma política específica para o setor canavieiro, é resultante da articulação de 

interesses dos principais atores produtivos, ocupando o Estado e suas agências a 

posição central no processo decisório estabelecido (PAULILLO & MELLO, 2005; 

SOUZA, 2010):  

 

O Proálcool dispôs de um conjunto de políticas distintas, mas associadas, 
como a energética, a industrial, a agrícola, a de transportes, a de comércio 
exterior, as sociais, as trabalhistas e as ambientais. Essas políticas 
associadas à experiência secular acumulada de empresários e 
trabalhadores, estabeleceram as bases para a ingente construção de um 
amplo entrelaçamento de interesses, que conforma o setor canavieiro 
moderno. (SOUZA, 2010, p. 105) 

 

De acordo com Souza (2010), os processos impulsionados pelo Proálcool 

apresentam cinco fases, até certo ponto nítidas e que se inter-relacionam. A primeira 

fase (1974-1978) foi a da produção de álcool anidro para adição à gasolina. A 

segunda (1979-1985) caracteriza-se pela produção de álcool hidratado para 

abastecer os veículos movidos puramente a álcool. A terceira (1986-1995) foi de 

desaceleração e de estagnação, com uma crise de governança e de confiabilidade 

no setor canavieiro gerada pelo desabastecimento do vasto mercado nacional que 

havia sido criado. Na quarta fase (1996-2000), considerada de redefinição, o álcool 

foi liberado em todos os segmentos (produção, distribuição e revenda) e os preços 

coordenados pelo mercado (oferta e demanda). Por fim, a última fase é de 

revitalização do etanol, de expansão dos canaviais e de crescimento das atividades 

canavieiras, iniciada em 2001 e se intensificando a partir de 2003 com o 

desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de veículos bicombustíveis 

(flex fuel), em função da iminente exaustão do petróleo e a necessidade de um 

sucedâneo.  

De acordo com Castro et al. (2010), foi graças a robustos e substanciais 

subsídios estatais concedidos pelo Proálcool às agroindústrias canavieiras, ao apoio 

do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e à eficiência de uma base política junto ao 

                                                             
24

 O governo brasileiro criou o Proálcool para incentivar a produção de álcool anidro e hidratado com 
o objetivo de reduzir as importações de combustível durante o primeiro e segundo choque mundial do 
petróleo e equilibrar a balança de pagamentos.  
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governo federal que o segmento canavieiro logrou prosperidade até meados da 

década de 1980, com ampla concentração no estado de São Paulo, que se tornou o 

líder nacional do setor. De um modelo inicial de integração vertical, o setor 

canavieiro tornou-se progressivamente horizontal, durante as duas décadas 

seguintes, e transformou-se num grande complexo agroindustrial. 

Além disso, e não menos importante, tem-se o discurso inconteste da 

“energia limpa” frente à necessidade de reduzir a emissão de monóxido de carbono, 

causada majoritariamente pela queima dos combustíveis fosseis. Busca-se, também, 

atender às exigências ambientais, resultado das crescentes preocupações com as 

mudanças climáticas globais. 

Diante desse contexto e da necessidade de se investir na busca por fontes 

alternativas de energia, o Governo Federal retomou sua política agroenergética e 

lançou, em 2005, o Plano Nacional de Agroenergia (2006-2011). O PNA tem o 

objetivo de estabelecer diretrizes para ações públicas e privadas de geração de 

conhecimento e de tecnologias que contribuam para a produção sustentável da 

agricultura de energia e seu uso racional. Segundo o Plano, a meta é tornar o 

agronegócio brasileiro competitivo e dar suporte a determinadas políticas públicas, 

como a inclusão social, a regionalização do desenvolvimento e a sustentabilidade 

ambiental. Suas vertentes de ação direcionam-se primordialmente à produção de 

etanol25 e à cogeração de energia, provenientes da cana-de-açúcar (MAPA, 2006). 

O estado de Goiás tem apresentado um desenvolvimento notável da 

produção canavieira, com aumento crescente de áreas e ampliação da instalação de 

grandes conglomerados agroindustriais, principalmente a partir do ano 2000. 

Destacam-se as diretrizes de ação do PNA que, ao contemplarem os diversos atores 

e categorias envolvidos na atividade canavieira, foram fundamentais para 

impulsionar a expansão desse canavieiro no território goiano. Salienta-se, contudo, 

que a definição do papel do etanol na matriz energética nacional e sua inserção no 

PNA tiveram como pano de fundo a articulação entre os atores produtivos 

canavieiros, principalmente os industriais, que possuem os recursos de poder mais 

relevantes na cadeia produtiva. Constata-se, assim, que de fato o setor canavieiro 

                                                             
25

 Em termos de regulação, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
de acordo com a Lei n. 12.490/2011, é a entidade competente que regulamenta a produção de etanol 
e estabelece os requisitos técnicos, econômicos e jurídicos que deverão ser atendidos pelos 
proponentes interessados na construção e na operação das instalações industriais relacionadas a 
essa atividade. 
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representa o “resultado histórico de uma concertação de interesses entre instituições 

públicas e privadas num determinado nível organizacional” (ROMANO, 2011, p. 

147). 

Destarte, a análise do setor canavieiro em Goiás e de seus encadeamentos 

realiza-se no âmbito da rede de poder (policy networks) instituída, foco desta tese, 

uma vez que a interdependência dos atores, assim como a institucionalização das 

relações entre grupos de interesses e governos, estão sempre presentes. A 

abordagem de redes de poder busca explicar a complexidade dos arranjos 

organizacionais da sociedade industrial, na qual os mercados e as cadeias de 

produção operam em função dos contratos e das hierarquias e de uma vasta gama 

de relações sociais, culturais e políticas que lhes determinam. Além dos custos de 

transação, dos mercados e das hierarquias existe também o poder de negociação 

de cada ator social e as redes de poder (FELTRE & PAULILLO, 2006). Assim, a 

análise do setor canavieiro no estado de Goiás se realiza em conformidade com o 

referencial teórico neoinstitucional e metodológico de redes de poder apresentados. 

 

 

3.1 CONDICIONANTES HISTÓRICOS À EXPANSÃO CANAVIEIRA EM GOIÁS 

 

 

Desde que foi descoberto, em 1592, o estado de Goiás conviveu com várias 

formas de exploração econômica. Mesmo não sendo a principal cultura, a cana-de-

açúcar sempre esteve presente na pauta de produção agrícola do território goiano, 

desde os primórdios de sua ocupação. 

No período áureo da mineração (1726-1750), considerado relativamente 

curto, a economia goiana especializou-se na mineração e criou impedimentos à 

expansão de outras atividades produtivas e ao acúmulo do capital. Com o 

esgotamento das jazidas e o fim da produção de ouro tem-se o arrefecimento da 

vida econômica em Goiás.  

Ainda que toda atividade agropecuária fosse proibida, existiam fazendas de 

gado, canaviais e pequenos engenhos que produziam rapadura, açúcar mascavo, 

cachaça e farinha para consumo local. De acordo com Coelho (1997), não houve, 

por parte da população, o cuidado em fazer com que essas atividades se tornassem 

efetivas. O fim do período aurífero acentuou o processo de ruralização da 
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população, que viu na agropecuária a única alternativa econômica para a província 

goiana durante todo o século XIX. Saint-Hilaire, assim como vários outros cronistas 

que passaram por Goiás nesse período, registraram a presença de grandes e 

produtivos engenhos26 em fase de decadência ou de destruição: 

 

Nesse momento, passa a ser de grande interesse, além de ser visto com 
bons olhos, tanto o investimento no plantio da cana-de-açúcar, quanto a 
existência e a construção de novos engenhos. O ouvidor Joaquim Theotonio 
Segurado diz que existe abundância desse produto na Capitania e que o 
comércio com o Pará é uma das esperanças dos produtores goianos, 
citando ainda que o mesmo açúcar vendido em Goiás por 1$800 pode 
chegar a alcançar o preço de 3$200, se vendido no Pará. (COELHO, 1997, 
p. 35) 

 

Com técnicas de produção muito rudimentares, a agricultura extrativista 

forçava uma expansão horizontal dos cultivos, ocasionando um decréscimo nos 

rendimentos, tanto por pessoa quanto por área. À medida que a fertilidade natural 

dos solos se esgotava novas áreas eram incorporadas. Não se utilizava qualquer 

prática agrícola, como adubação e irrigação, tampouco a seleção de variedades 

cultivadas. Segundo Szmrecsányi (1990, p. 14), todo esse atraso tecnológico residia, 

em boa parte, na má qualidade do ‘empresariado’ rural e no baixo nível técnico e 

cultural dos produtores: 

 

Como vamos ver, outros fatores vão fazer com que tal atividade venha a se 
tornar, em certos casos, contraproducente, tirando do goiano todo o 
estímulo para o trabalho, o que aos olhos dos visitantes europeus vai ser 
confundido com preguiça, desinteresse e decadência. [...] O que acontece 
em Goiás, no decorrer do século XIX, é uma volta ao campo, como 
consequência da adoção de um modelo econômico baseado na 
agropecuária. Entretanto, os problemas surgidos, com os constantes 
enfrentamentos entre brancos e índios, a experiência urbana da população, 
a necessidade de bases comerciais para o escoamento da produção 
agrícola e a própria produção agrícola vão favorecer um modelo de 
ocupação territorial definitivo, com a população ocupando áreas até então 
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 “As fazendas eram propriedades que tinham suas terras ocupadas com a criação do gado e com a 
lavoura, ambas realizadas de modo extensivo, mas o que as caracterizava sobretudo era o fato de 
produzirem para o próprio consumo e apenas o excedente destinarem para o mercado. Os grandes 
proprietários eram os fazendeiros que exploravam suas terras com a lavoura, a criação de gado ou 
com engenho de açúcar. Silva e Souza (1968), registrou haver 2.849 fazendas de lavoura e criação 
de gado em Goiás no ano de 1832, embora, haja quem entenda que nem todos foram contabilizados, 
por isso, tal número pode ser maior. O número de engenhos que anotou na mesma época foi de 120 
(34 no julgado (comarcas ou sedes municipais) em Goiás, 19 no de Santa Cruz e o restante se 
achava distribuído entre os demais: 9 em Pilar, 4 em São João da Palma, 3 em Conceição, 8 em 
Natividade, 18 em Carolina, 18 em Arraias e 17 em Traíras). Os Engenhos eram fazendas que 
combinavam aquelas três atividades, conseguindo uma auto-sustentação, e tendo parte da produção 
destinada ao mercado. Os pequenos engenhos surgiram graças ao “incentivo fiscal”, por dez anos, 
mas soçobraram em grande medida por falta de escravos.” (ZOPELARI, 2011, p. 32-33) 
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abandonadas por serem “mineralmente improdutivas”. (COELHO, 1997, p. 
36 e 49) 

 

Um dos poucos exemplos desse período é o Engenho São Joaquim27. 

Construído em 1805 pelo Coronel Joaquim Alves, o engenho foi edificado de forma 

estruturada, organizado e com técnicas apuradas para o cultivo da cana-de-açúcar, 

aparentando antever um novo “ciclo econômico”, uma nova fase de prosperidade 

para a cana em Goiás (ZOPELARI, 2011). 

Em 1935, um levantamento do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) 

identificou, em Goiás, a existência de 1.402 engenhos, a maioria pequenas unidades 

produtoras de açúcar que funcionavam em condições precárias, e apenas uma usina 

para produção de açúcar, a Ipanema, no município de Catalão, que ficou em 

atividade até a década de 1960, quando suas cotas de produção foram transferidas 

para São Paulo (ANDRADE, 1994a).  

Durante o Estado Novo (1937-1945), a política territorial do Governo Getúlio 

Vargas, na tentativa de expandir a ocupação econômica na área do Brasil legal, 

ampliou a colonização para as regiões central e oeste do país. A Marcha para o 

Oeste criou núcleos para receber colonos que vieram desbravar e ‘domar’ áreas 

virgens e gerar produção de alimentos para atender o mercado nacional. Na cidade 

de Ceres, criada nesse período, foi implantada uma usina de produção de açúcar 

que funcionou até a década de 1960. Com o fim das atividades, as cotas de 

produção dessa usina foram também transferidas para São Paulo (ANDRADE, 

1994a).  

Instituída nessa fase, a Fundação Brasil Central atuou ostensivamente em 

Goiás, abriu novas áreas e implantou, em 1944, uma usina para produção de açúcar 

em Santa Helena de Goiás. Vendida em 1954 para a Usina Central Sul Goiana, com 

sede no Rio de Janeiro, essa usina teve suas operações paralisadas até 1964, 

quando foi adquirida pelo Grupo Naoum, voltando a operar em 1969. Atualmente, a 
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 Um dos engenhos mais antigos, o São Joaquim, atualmente é a Fazenda Babilônia, em 
Pirenópolis-GO. Apesar de a cultura do algodão representar a principal produção, o Coronel investiu 
também em cana-de-açúcar e se dedicava ao comércio tropeiro (aluguel de mulas). “A importância 
que dedicava à cana se refletia nas técnicas de plantio em sua propriedade – que Saint-Hilaire 
testifica – ao registrar que adubava a terra com o bagaço da cana, evitando assim que se 
queimassem novas matas todo ano. No mesmo terreno replantava-se a cana. Os fornos do engenho-
de-açúcar não eram fiéis às técnicas modernas, pois o seu aquecimento ainda era pelo lado exterior, 
mas, ao menos, o trabalho de cozimento era menos penoso aos nele envolvidos; os produtos 
principais – o açúcar e a cachaça – eram vendidos em Meia Ponte e também em Vila Boa (atual 
Cidade de Goiás)” (ZOPELARI, 2011, p. 26-27). 
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Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool é a mais antiga e em funcionamento no 

estado de Goiás (ANDRADE, 1994a; 1994b). 

Ressalta-se, a partir da década de 1960, uma necessária confluência de 

recursos federais e estaduais, no intuito de aglutinar esforços para suprir os 

investimentos necessários na região. Em âmbito federal, o fenômeno mais relevante 

para o processo de modernização das atividades agropecuárias e industriais foi a 

instituição, em 1965, do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR).  

Para viabilizar as estratégias de ação do Governo Estadual, no início da 

década de 1960, tem início, em Goiás, a utilização de planos intersetoriais e globais 

de desenvolvimento econômico. Em 1961, o governo federal instituiu a Comissão 

para o Desenvolvimento do Centro-Oeste e, em 1967, criou a Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) com mecanismos específicos de 

estímulo ao desenvolvimento da região (SILVA, 2007).  

Além disso, em âmbito estadual formou-se um aparato institucional de 

planejamento e financiamento à industrialização. Nesse período foram criados 

mecanismos de incentivos fiscais e bancos estaduais de desenvolvimento. A partir 

dos anos 1970, os governos goianos passaram a conciliar suas gestões com as 

políticas de desenvolvimento regional contempladas nos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (PND), dos quais a região Centro-Oeste muito se beneficiou 

(SILVA, 2007). O I PND, no entanto, se restringiu à implantação de infraestrutura, 

especialmente rodovias, como forma de facilitar e apoiar a ocupação produtiva da 

região. 

Nesse ínterim, a Companhia Agrícola e Pastoril de Goiás, com sede em São 

Paulo e de propriedade da família Monteiro de Barros, inicia, em 1957, a plantação 

de cana-de-açúcar, em fase experimental, no município de Goianésia. Como a 

experiência se mostrou viável, em 1968 criou-se a Sociedade Açucareira Monteiro 

de Barros Ltda., atual Usina Goianésia S/A, que conseguiu licença do IAA para 

produzir anualmente duzentas mil sacas de açúcar (PIETRAFESA, 1995, p. 64)28. 
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 A agroindústria canavieira sempre esteve sujeita aos arranjos institucionais estabelecidos pelo IAA, 
que ligavam os interesses do setor com os do Estado. Dessa forma, com o objetivo de equilibrar a 
produção e o consumo do açúcar (principal produto) e assegurar a rentabilidade ao setor, o IAA 
adotou um conjunto de ações: 1) o estabelecimento de cotas de produção para cada usina e para 
cada fornecedor; 2) a fixação dos preços da cana e de seus subprodutos; 3) a determinação de 
regras para a comercialização dos produtos, controlando, inclusive, as exportações de açúcar; 4) a 
proibição da moagem de novas usinas que não tivessem autorização do Instituto; 5) a regulação das 
transações de compra e venda da cana entre as usinas e os fornecedores; 6) o financiamento das 
safras para usinas e fornecedores (PAULILLO et al., 2008, p. 50). 
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Apesar de constar das estatísticas de produção e figurar, desde 1973, em 

65% dos municípios goianos (IPEADATA, 2012), a expansão da produção 

canavieira inicia-se em Goiás, ainda que de forma tímida, a partir da primeira fase do 

Proálcool (1974-1978) e da implantação do II PND29. Nessa fase, apenas três 

municípios goianos apresentaram aumentos significativos na área colhida com cana-

de-açúcar. Com um índice de aumento em torno de 110%, o município de Santa 

Helena de Goiás, que em 1974 colheu 2.200ha de cana, em 1979 ampliou a área 

colhida para 4.593ha; em seguida vem Goianésia, com um aumento aproximado de 

100% na área colhida: de 2.918ha em 1974 para 5.900ha em 1979; e o município de 

Itumbiara, que apresentou um avanço aproximado de 60% na área colhida com 

cana: de uma área de 1.050ha, em 1974, ampliou em aproximadamente 60% e 

chegou a 1.614ha com cana-de-açúcar em 197930 (IPEADATA, 2012).  

Na Safra 1976/1977, numa área de 15.350ha e com uma produção de 

245.915,6 toneladas de cana-de-açúcar, Goiás produziu o equivalente a 0,28% de 

toda a produção brasileira, que foi de 87.827.000 toneladas e ocupou a última 

posição na distribuição regional da produção brasileira de cana-de-açúcar 

(SZMRECSÁNYI & MOREIRA, 1991). O reduzido desenvolvimento do setor nessa 

fase do Proálcool pode ser explicado pela ocorrência de diversos fatores, dentre eles 

o avanço da fronteira agrícola, com ênfase em grãos, algodão, arroz e gado. 

Até 1980, a participação de Goiás na produção de álcool era muito modesta, 

apenas duas usinas – uma na cidade de Santa Helena de Goiás e outra em 

Goianésia – produziam álcool. Contudo, fatores como a criação da Comissão 

Executiva Nacional do Álcool (Cenal), em 1979, a presença de condições favoráveis 

e disponíveis em Goiás31 e o poder de pressão dos empresários paulistas e 
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 O processo de modernização da agricultura brasileira, que teve como principais vetores a 
Revolução Verde, o uso de insumos modernos importados, o crédito rural farto e barato e a 
internalização da produção de bens de capital (D1) para a agricultura, consubstanciou-se durante a 
vigência do II PND (1975-1979). Essa internalização se consolidou em empresas construídas para 
produções em larga escala, demandando grande massa de capitais para financiar seus 
investimentos. Como o sistema financeiro é capaz de aglutinar os capitais individuais ociosos, que 
estão pulverizados no mercado, tornou-se importante no sentido de canalizar recursos para o sistema 
produtivo. Então, o capital financeiro passou a subordinar o capital industrial e, consequentemente, o 
agrário, determinando sua capacidade de acumulação. Com essa integração entre os capitais 
formou-se um novo padrão agrícola: os Complexos Agroindustriais (CAIs) (SILVA, 2007, p. 15). 
30

 Nessa primeira fase do Proálcool foram criadas linhas de crédito especiais para a instalação e a 
ampliação de destilarias vinculadas a usinas de açúcar, as chamadas destilarias anexas, assim como 
para a construção de destilarias autônomas, independentes das mesmas e especializadas na 
produção de álcool (SZMRECSÁNYI e MOREIRA, 1991, p. 72). 
31

 Goiás oferecia vantagens aos capitalistas que tinham acesso aos recursos do IAA: preço das terras 
baixo, clima quente e úmido com alternância entre uma estação seca de quatro a cinco meses por 
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nordestinos sobre o IAA condicionaram a canalização de elevados vultos de 

recursos para Goiás, principalmente na segunda fase do Proálcool (1979-1985), com 

investimentos em torno de quatrocentos milhões de dólares no período (ANDRADE, 

1994a). Como resultado, em 1983 existia, em Goiás, doze usinas em atividade e 

vários projetos de expansão para o setor (SILVA, 1993). 

Essa política oficial facilitou o acesso aos financiamentos, concedeu subsídios 

e reduziu o custo do dinheiro32, além de garantir o retorno do capital investido devido 

à existência de um mercado certo para a produção. A liberação dos recursos 

federais do Proálcool para ampliação e implantação de novas usinas na região 

coincide com o aumento da área com cana-de-açúcar em Goiás e com o interesse 

dos industriais do setor por esse tipo de investimento. O avanço da cana no território 

goiano foi bastante significativo: de 20.600ha plantados, em 1980, aumentou para 

72.690ha em 1984 e para 100.960ha em 1991 (PIETRAFESA, 1995, p. 32). Desse 

período resulta a consolidação da produção sucroalcooleira ao longo do eixo Norte-

Sul no estado de Goiás, cujo ponto indutor estava nas principais vias de escoamento 

do estado (MIZIARA & FERREIRA, 2008). 

Conforme análise de Estevam (2004, p. 740), o modelo de desenvolvimento 

adotado e os programas implementados alteraram substancialmente a estrutura 

socioprodutiva do estado de Goiás. As culturas que tradicionalmente sustentaram a 

integração do estado com o mercado nacional sofreram reduções de safra nas 

últimas décadas. A tendência passou, então, para culturas com melhores 

perspectivas de exportação e mecanização, como é o caso da soja, do milho e da 

cana. 

                                                                                                                                                                                              
ano e uma úmida mais prolongada, com temperaturas elevadas e solos basálticos muito férteis. 
Havia, além disso, certa disponibilidade de força de trabalho e a aceitação, por parte dos 
proprietários, pecuaristas e produtores de grãos, em se tornarem plantadores de cana (ANDRADE, 
1994a). 
32

 Dentre os diversos programas de intervenção regional implementados no território goiano, “o 
Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO), criado em 1975, distinguiu-se dos 
demais pela sua natureza tipicamente setorial: não visou extrapolar metas marcadamente de timbre 
econômico e estruturou-se em algumas atividades básicas, especificamente na dotação de 
infraestrutura, pesquisa agropecuária e concessão de linhas de financiamento rural. O crédito rural foi 
um dos instrumentos básicos da modernização agrícola e fortaleceu, de maneira acelerada, o 
processo de capitalização no campo. [...] Não fosse o peso da intervenção federal, o processo 
capitalista de ocupação da fronteira goiana dificilmente se tivesse projetado, com tamanha rapidez. 
Nesse sentido, o governo brasileiro caracterizou-se como o principal veículo de generalização das 
relações capitalistas no campo. No caso dos cerrados, a opção pela escala empresarial foi explícita e 
determinante. Como enfatizou, na época, o Ministro Reis Velloso, o cerrado não gosta da agricultura 
tradicional e, sim, de agricultura empresarial, com inteligência, fertilizantes, tecnologia avançada e 
mecanização” (ESTEVAM, 2004, p. 738-39). 
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Na safra 1984/1985 funcionavam, em Goiás, vinte destilarias (Tabela 02), 

sendo três no atual estado do Tocantins, e havia 26 cartas-consulta em apreciação 

na Cenal solicitando autorização para a instalação de destilarias nos municípios 

goianos. À época, de acordo com o Diretor Regional da Sociedade dos Produtores 

de Açúcar e Álcool (Sopral), Sr. Otávio Lage de Siqueira Filho, e com o Secretário 

de Planejamento e Coordenação de Goiás, Sr. Flávio Peixoto, o Proálcool tanto 

propiciou as condições necessárias para o início da formação do parque 

agroindustrial em Goiás quanto contribuiu para sua consolidação (GOIÁS, 1985, p. 

12). Todo o processo de expansão da cultura canavieira em Goiás esteve vinculado 

à política geral do Estado de expandir essa cultura pelo Brasil, financiando a 

reestruturação, a pesquisa e auxiliando a privatização do lucro pelas usinas. 

 

Tabela 02 – Goiás: Destilarias em funcionamento – 1984 

Usina Localização Ano de 
Fundação 

Responsáveis/Presidentes 

Agroindústria Pite S/A Itapuranga 1979 n. d. 

Anicuns S/A Álcool e 
Derivados 

Anicuns 1981 n. d.  

Centroálcool S/A (Cenasa) Inhumas 1981 Pres.: Roberto Egídio Balestra 

Cooperativa Agroálcool de 
Carmo do Rio Verde Ltda. 
(Coave) 

Carmo do Rio 
Verde 

1983 Pres.: Anestar Clemente da 
Silva 

Cooperativa Regional 
Agroindustrial de Rubiataba 
Ltda. (Cooper-Rubi) 

Rubiataba 1984 Pres.: José Fidelis Soares 

Destilaria Alto Paraíso S/A Alto Paraíso 
de Goiás 

n. d. Pres.: José Sanchez Aguayo 

Destilaria de Álcool Uruaçu 
Ltda. (Dalur) 

Uruaçu n. d. Diretores: Mauri, Mauro e 
Mozart Pereira Lemes 

Destilaria Jalles Machado 
(Ex-Goianésia Álcool S/A) 

Goianésia 1980 Pres.: Otávio Lage de Siqueira 
Filho 

Destilaria Lago Azul S/A 
(Delasa) 

Ipameri 1980 Pres.: Paulo Gontijo 

Destilaria Nova União S/A 
(Denusa) 

Jandaia 1980 Pres. Conselho de 
Administração: Joaquim Alves 
Barbosa 

Destilaria Oto Cardoso de 
Paiva/Cooperativa 
Agroindustrial São Francisco 
Ltda. (Coasf) 

São 
Francisco de 
Goiás 

1985* Pres.: Silvio Furtado da 
Silveira 

Destilaria Santa Tereza S/A Peixe-TO 1985* Pres.: Emerson Fonseca 

Goálcool - Destilaria 
Serranópolis Ltda.  

Serranópolis n. d. Pres.: Arlindo Ferreira Batista 

Destilaria Tocantins 
Industrial S/A 

Tocantinópo-
lis-TO 

n. d. Pres.: Francisco de Assis 
Gomes 
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[Continuação da Tabela 02] 

Destilaria Vale das Palmas 
(Depasa) 

Arraias-TO 1983 Diretor: Hugo Cunha Goldfeld 
(ex-Secretário Ind. e Com. 
GO) 

Destilaria Vale do São 
Patrício S/A (Devale) 

Itapaci 1979 Pres.: João Bosco de Oliveira 

Destilaria Vale do Verdão Maurilândia 1981 Pres.: José Ribeiro de 
Mendonça 

Goiasa – Goiatuba Álcool 
Ltda. 

Goiatuba 1984 n. d. 

Sociedade Açucareira 
Monteiro de Barros 

Goianésia 1968 n. d. 

Usina Santa Helena S/A Santa Helena 
de Goiás 

1969 
(1944) 

Diretor Pres.: Mounir Naoum 

Fonte: Goiás (1985, p. 14-28); Ferreira & De Deus (2011). Nota: n.d. (não disponível)  
* Unidades com projetos aprovados em 1984, com início das atividades em 1985. 

 

Um ponto a ressaltar desse período diz respeito ao planejamento e à forma 

de distribuição das usinas e destilarias em Goiás. Não houve um modelo 

padronizado de modernização para os diversos municípios do estado e os recursos 

liberados privilegiaram as unidades que indicaram deter um padrão avançado de 

tecnologia33. Além disso, o planejamento das destilarias foi feito tumultuadamente, 

houve casos de projetos aprovados que não foram implantados e outros que, uma 

vez implantados, funcionaram por apenas dois ou três anos (ANDRADE, 1994a). 

Destaca-se também a expansão dos canaviais e o elevado índice de 

concentração fundiária e de capital em Goiás. Conforme depoimento do Presidente 

da Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás, Sr. Cunha Júnior, “os 

empresários, na sua quase totalidade, são os proprietários das terras onde estão 

instaladas as destilarias e os canaviais” (GOIÁS, 1985, p. 14). O estado se tornou 

incentivador, protetor e auxiliar no processo de concentração e valorização do 

capital. Processo esse mediado pelos governos federal, estaduais e municipais, que 

                                                             
33

 “O uso de adubos e inseticidas é mais intenso nos canaviais das usinas e dos seus sócios do que 
nos dos fornecedores que dispõem de menos capital e crédito. As terras administradas diretamente 
pelas destilarias apresentam maior produtividade. A grande oferta de canas acarreta divergências 
entre fornecedores, antigos fazendeiros independentes, e os usineiros, divergências quase sempre 
provocadas por falta de respeito, por parte dos industriais, ao cumprimento dos regulamentos e 
contratos ou, sobretudo, pelo atraso no pagamento das canas recebidas. Em Goiás, apesar do 
recente desenvolvimento da cultura da cana, existem problemas semelhantes aos que ocorrem nos 
demais estados canavieiros. Os trabalhadores rurais, que se consideram explorados, fazem greves, 
reivindicam melhores salários, condições de trabalho e acesso à terra, reclamam da má qualidade 
das moradias, dos riscos do transporte para os canaviais e das exigências consideradas exorbitantes 
aos serem feitas as medidas das tarefas. Apesar da rotação de terras, uma vez que estas são 
abundantes e baratas, a expansão dos canaviais vem provocando a intensificação da erosão, com a 
formação de vossorocas, erosão típica dos solos de alta desagregação, como os silicosos.” 
(ANDRADE, 1994a, p. 132-133) 
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passam a representar os braços institucionais nas relações com os empresários do 

setor canavieiro. Ao pressionarem o estado, este intervém em âmbito político, 

econômico e social, conforme seus interesses34 (ANDRADE, 1994b).  

Os impactos da crise econômica que atingiu o Brasil, a partir de meados de 

1980, refletiram sobre o setor canavieiro em Goiás. Com a redução do preço do 

petróleo e o aumento do preço do açúcar no mercado internacional, a produção 

interna se voltou para esse produto. A redução na oferta de álcool gerou uma grave 

crise de desabastecimento e o consequente arrefecimento da onda de expansão das 

destilarias pelo estado de Goiás, principalmente em função dos cortes nos subsídios 

e nos financiamentos para o setor.  

Apesar de a crise econômica ter reduzido a magnitude das políticas 

governamentais, o processo de crescimento econômico e produtivo no qual o estado 

de Goiás estava inserido buscou dinamizar-se, alicerçado – de forma tímida, mas 

não desprezível – no investimento público estadual. Goiás continuou a crescer sob o 

amparo da intervenção estatal, tendo sido alterado o mecanismo e a forma de 

intervir, haja vista que esses programas foram gradualmente substituídos por outras 

políticas (SILVA, 2007). 

Dentre essas “políticas” há, especificamente para Goiás, a instituição, em 

1984, no âmbito da “guerra fiscal”35, do Fundo de Participação e Fomento à 

Industrialização do Estado de Goiás – FOMENTAR (Lei n. 9.489/1984), com o 

objetivo de incrementar e implantar mecanismos de expansão e atração de novos 

investimentos, preferencialmente agroindustriais, que tivessem o mérito de contribuir 

para o desenvolvimento econômico do Estado36. 

                                                             
34

 Além de subsídios, perdão de dívidas e incentivos à produção, dentre outros benefícios concedidos 
pelo IAA ao setor, em 1984 a Sopral conseguiu do governo goiano a ampliação dos prazos para 
recolhimento do ICM às destilarias. Para as destilarias que estavam em atividade há mais de duas 
safras o prazo foi de noventa dias, e para aquelas que iriam realizar a primeira safra, ou estavam 
instaladas em regiões consideradas pioneiras, o prazo concedido foi de 150 dias (GOIÁS, 1985, p. 
13). 
35

 “Com o esgotamento da política regional conduzida pelo Governo Federal e a descentralização 
promovida pela Constituição de 1988, os Governos Estaduais, e em menor medida os municipais, 
passam a desempenhar um novo papel no processo de desenvolvimento regional. De maneira geral, 
os Governos Estaduais passam a jogar um importante papel na indução de investimentos produtivos. 
As políticas estaduais (ativas) de atração e captação de investimentos, especialmente industriais, 
possuem em comum a utilização dos “incentivos/renúncias” fiscais como instrumento principal – daí a 
generalização da expressão “Guerra Fiscal”.” (LEITE, 2004, p. 49-50) 
36

 De acordo com Paschoal (citado por SILVA, 2007, p. 83), a “guerra fiscal” trouxe resultados 
positivos para Goiás. No segmento agroindustrial em torno de dezoito laticínios, nove usinas de 
açúcar e álcool, onze curtumes, dez frigoríficos, cinco indústrias alimentícias, seis indústrias 
processadoras de oleaginosas e quatro de derivados de milho migraram para o Estado nas décadas 
de 1980 e 1990. O fato de esses segmentos industriais utilizarem como insumos básicos produtos de 



84 

 

Além disso, tem-se a criação, em 1989, do Fundo Constitucional do Centro-

Oeste (FCO) − um mecanismo de incentivo ao desenvolvimento econômico e 

social37 − e a emergência de dois importantes elementos no desenvolvimento da 

região Centro-Oeste. Em primeiro lugar, a Política de Garantia de Preços Mínimos 

(PGPM) − uma política de suporte a preço −, que assumiu a tarefa de sustentação 

do setor agropecuário. Em segundo lugar, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES –, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior e de apoio a empreendimentos que contribuem para o 

desenvolvimento do país. A partir de 1990, os recursos federais oriundos do BNDES 

foram responsáveis por aproximadamente metade do total do montante destinado 

pela União aos investimentos privados do Centro-Oeste (SILVA, 2007, p. 108). 

Com a extinção do IAA, em 1990, e a desregulamentação do setor, tem-se a 

desaceleração da atividade, com a interrupção de várias unidades produtivas e a 

estagnação da atividade canavieira em Goiás, assim como nas demais regiões. De 

dezoito usinas existentes em 1988 (após a separação do estado do Tocantins), 

apenas onze estavam em atividade em 1992, localizadas em Anicuns, Carmo do Rio 

Verde, Formosa, Goianésia, Inhumas, Jandaia, Maurilândia, Rubiataba, Santa 

Helena de Goiás, São Francisco de Goiás e Serranópolis (SILVA, 1993, p. 38). 

 

 

3.2 AS NOVAS INSTITUCIONALIDADES E A EXPANSÃO CANAVIEIRA EM GOIÁS 

 

 

Apesar da significativa diminuição no ritmo de expansão do setor canavieiro 

em Goiás, após o processo de desregulamentação da atividade, novas 

institucionalidades foram delineadas com o intuito de reorganizar e fortalecer o setor. 

Nesse sentido, a expectativa de aumento da demanda de etanol, devido à 

                                                                                                                                                                                              
origem agropecuária contribuiu para que se agregasse mais valor à produção estadual. Em seguida, 
empresas de outros segmentos produtivos se uniram às já existentes: doze metalúrgicas, seis 
cerâmicas, sete fábricas de bebidas, quatro de cimento, catorze confecções, cinco farmacêuticas, 
seis de embalagens, três serralharias, uma montadora de veículos utilitários e uma de tratores.   
37

 “Através do FCO, desenvolvem-se Programas de Desenvolvimento Rural, Industrial, de 
Infraestrutura econômica, de Turismo Regional, de Apoio à Política de Reforma Agrária (PAPRA) e de 
preservação ambiental, ficando para os primeiros, historicamente, a absorção da maior parte dos 
recursos. Sendo que, para a Região Centro-Oeste, até 25% dos recursos podem ser destinados a 
projetos de infraestrutura econômica (armazenagem, energia e transporte) nas áreas de fronteira 
agrícola.” (SILVA, 2007, p. 75) 
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popularização dos carros bicombustíveis – em âmbito interno – e as exigências 

ambientais desencadeadas pelo Protocolo de Kyoto – em âmbito externo –, 

conjugados ao aumento dos preços internacionais do petróleo e do açúcar, se 

tornaram indutores ao aumento significativo no número de usinas nas diversas 

regiões brasileiras. 

A partir de 2003, acentuou-se o processo de expansão dos polos produtores 

para regiões onde o cultivo figurava como atividade de importância secundária, “com 

precedentes análogos às históricas marchas pioneiras de ocupação de fronteiras no 

Brasil, particularmente, no estado de Goiás” (ABDALA & RIBEIRO, 2011, p. 374). 

Um dos elementos que explica a reespacialização do setor sucroalcooleiro 

são as ações institucionalizadas de incentivo por parte do Governo Federal38 para a 

expansão da cana-de-açúcar e para a redução da queima da palha da cana no 

território nacional39. Logo, resulta imperativa a localização de áreas com relevo que 

favoreçam a colheita mecanizada. Outro fator relevante são os subsídios e fomentos 

concedidos pelos governos estaduais como atrativos às agroindústrias canavieiras. 

Além disso, há que se considerar o próprio esgotamento da possibilidade de 

                                                             
38

 Em 2006, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou o Plano Nacional 
de Agroenergia (PNA) 2006-2011 (MAPA, 2006). O PNA aponta as regiões consideradas propícias à 
expansão da agricultura voltada para a produção de energia, agregando cadeias produtivas a ela 
ligadas, tendo como foco a interiorização e a regionalização do desenvolvimento, com privilégio às 
regiões menos desenvolvidas. Já em 2009, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA) lançou o Zoneamento Agroecológico da Cana-de-açúcar (ZAE) para a produção de 
etanol e açúcar, cujo objetivo é fornecer subsídios técnicos para a formulação de políticas públicas 
visando à expansão e produção sustentável de cana-de-açúcar no território brasileiro. O recorte para 
Goiás, na escala 1:1.000.000, evidencia que para esse estado há regiões de média a alta aptidão 
agrícola, nas quais deveria ocorrer a substituição de áreas utilizadas predominantemente por 
pastagens, principalmente na porção sudoeste e central. 
39

 No estado de São Paulo, maior produtor brasileiro de cana-de-açúcar, o governo lançou o 
Programa Etanol Verde, para a adoção de melhores práticas na produção de cana, cuja base de 
sustentação é o Protocolo Agroambiental do Setor Sucroenergético. Assinado, em 2007, pelas 
indústrias e pelo governo, recebeu, em 2009, a adesão também de cerca de catorze mil fornecedores 
de cana do estado. Com o documento, o fim da queima em áreas onde é possível introduzir a colheita 
mecanizada foi antecipado em sete anos, para 2014. Em áreas com inclinação superior a 12%, 
consideradas não mecanizáveis com as tecnologias existentes, o prazo foi antecipado em catorze 
anos, de 2031 para 2017 (UNICA, 2012). Em Goiás, segundo a Federação da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (FAEG, 2009, p. 11), “uma lei estadual (15.834/2006) definiu que 2028 é o prazo final para 
as usinas sucroenergéticas adotarem o fim da prática da queimada dos canaviais”. No entanto, a 
Corte Especial do Tribunal de Justiça de Goiás julgou procedente o pedido feito pelo Ministério 
Público Estadual em Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) proposta em junho de 2007, e 
declarou inconstitucional o artigo 1º e incisos, I, II, III, IV e V da Lei Estadual n. 15.834, de 2006. O 
texto contestado previa um cronograma de redução gradativa do uso da queima da palha de cana-de-
açúcar como método facilitador para o corte em um prazo superior ao previsto no Decreto Federal 
2.661/1998, que regulamentou o Código Florestal. Na argumentação do MP, foi lembrado que o 
decreto prevê a eliminação gradativa do fogo nas plantações de cana-de-açúcar na proporção de um 
quarto de área a cada cinco anos, a partir de 09 de julho de 1998. Fazendo-se os cálculos, o uso de 
queimadas nas lavouras de cana, pelo decreto federal, encerra-se definitivamente em 09 de julho de 
2018, dez anos antes do que o previsto na lei 15.834/2006 (TJGO, 2009, p. 20-22).  
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expansão nas áreas tradicionais, como, por exemplo, nos estados de Pernambuco 

(escassez de áreas) e de São Paulo (alto preço das terras). Por conseguinte, o 

pressuposto é que os agentes econômicos busquem áreas onde a terra se 

apresenta relativamente mais barata (MIZIARA, 2009). 

No ano 2000, o Governo do Estado de Goiás instituiu o Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR) − instrumento de execução da 

política industrial do estado de Goiás − e o Fundo de Desenvolvimento de Atividades 

Industriais – FUNPRODUZIR –, em substituição ao FOMENTAR40. O PRODUZIR 

visa contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setor industrial em 

Goiás, com estímulos à realização de investimentos, à renovação tecnológica das 

estruturas produtivas e ao aumento da competitividade estadual, com foco na 

geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais 

por meio da concessão de benefícios fiscais.  

O Programa propicia a redução do custo de produção por meio do 

financiamento de até 73% do ICMS devido pelo período de até quinze anos, estando 

seu término previsto para 2020.  

Dentre as várias atividades agroindustriais já instaladas e em franca 

expansão e desenvolvimento, cabe aqui salientar a importância do setor canavieiro 

para o estado de Goiás e vice-versa. 

Carrijo (2008), ao analisar projetos canavieiros cadastrados no PRODUZIR e 

no FOMENTAR, constatou, dentre as justificativas enumeradas pelas empresas 

sucroalcooleiras para se instalarem em Goiás, a existência de vantagens 

competitivas. Por exemplo, os preços das terras e dos arrendamentos no Centro-

Oeste são mais baixos em relação às regiões Centro-Sul; a existência de uma 

topografia plana facilita a mecanização do plantio e da colheita, com a consequente 

redução dos custos e a eliminação da queima da palha da cana atendendo às 

exigências ambientais; excelentes condições para uma produção em larga escala, 

em função de as condições do solo e do clima serem favoráveis a esta cultura; 

                                                             
40

 “Uma das principais diferenças do PRODUZIR em relação ao FOMENTAR consiste na alegação de 
que este não se configurava como isenção fiscal. No PRODUZIR, o beneficiário quitaria junto ao 
Erário Público todo seu débito (mensal) de ICMS. O Estado, depois de ter recebido (não havendo, 
portanto, renúncia fiscal), “devolveria” à empresa, em forma de financiamento, valor equivalente a até 
73% do imposto gerado no período, driblando, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Este 
financiamento, com juros de 2,4% a.a., capitalizados mensalmente, não teria correção monetária. 
Outra distinção importante é o prazo de fruição, que será de no máximo 15 anos, com data prevista 
para encerramento em 2020.” (SILVA, 2007, p. 140) 
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disponibilidade de recursos hídricos; excelente infraestrutura urbana; localização 

adequada para a atividade industrial; e grandes extensões de terras agricultáveis. 

Configura-se um novo processo de expansão da fronteira agrícola em Goiás, 

uma vez que as atividades agropecuárias deixam de ser condicionadas somente 

pela fertilidade do solo; fatores como topografia, infraestrutura, transportes, tornam-

se variáveis importantes em função do desenvolvimento tecnológico. Nesse sentido, 

as justificativas sobre as vantagens para implantação de usinas, encontradas em 

Goiás, condizem com o modelo em análise, pois a mecanização e a utilização de 

bases técnicas para o setor canavieiro implicam na existência de uma reduzida 

declividade e de uma infraestrutura que propicie a redução dos custos e o aumento 

da produtividade para o setor (CARRIJO, 2008).  

A área de fronteira é percebida pelo agente individual como um possível 

espaço de mudança de alguma variável econômica ou social (MIZIARA, 2000). 

Especificamente no caso da Fronteira Agrícola, se observa uma significativa 

alteração nos níveis de investimentos e do padrão tecnológico. No caso da cana-de-

açúcar, vis-à-vis a produção de grãos, é possível perceber os elementos citados, o 

que configura uma nova etapa no processo de expansão da Fronteira Agrícola 

(MIZIARA, 2009). No caso de Goiás, agricultores de outras regiões transferem-se 

para a região onde há a concessão de incentivos fiscais e financeiros, as terras são 

mais baratas e há um relevo que condiciona a ocupação. 

Em âmbito federal, um dos maiores estímulos vem do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujo amplo apoio pode ser 

constatado por meio de fartos desembolsos ao setor, principalmente no último triênio 

da década passada. 

O gráfico 01 apresenta os desembolsos do BNDES para o setor canavieiro 

desde 2000. O apoio do Banco para o setor se manteve relativamente estável entre 

2000 e 2004. Com a introdução dos veículos flex no mercado automotivo brasileiro, 

o setor passou a investir muito na ampliação da capacidade produtiva. De acordo 

com Milanez e Nyko (2012), os desembolsos do Banco cresceram significativamente 

no período. Entre 2003 e 2010, quando atingiu seu ponto máximo, o volume 

desembolsado pelo BNDES para o setor aumentou aproximadamente dez vezes.  
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Gráfico 01 – Desembolsos do BNDES para o setor canavieiro – Brasil (em 
bilhões de R$) 

 

 

Fonte: BNDES (MILANEZ & NYKO, 2012, p. 76). 

 

O volume recorde desembolsado em 2010, um crescimento de 12,2% em 

comparação ao ano anterior, teve como influência a criação de medidas 

emergenciais, como a implementação do Programa de Sustentação do Investimento 

(BNDES PSI), que reduziu a taxa de juros para 4,5% e o Programa de Apoio ao 

Setor Sucroalcooleiro (Pass), para subsidiar a formação de estoques, com 

desembolsos em torno de R$ 400 milhões. Essas medidas tinham como objetivo 

mitigar os efeitos negativos da crise financeira internacional sobre a economia 

brasileira (MILANEZ & NYKO, 2012). 

De acordo com a Tabela 03, a Região Sudeste concentra a maior parte dos 

desembolsos dos últimos anos, resultado que está em harmonia com a distribuição 

geográfica do setor. O estado de São Paulo recebeu, em 2011, 45% dos 

desembolsos destinados ao setor, reflexo de sua liderança como o principal produtor 

brasileiro de açúcar e etanol, com cerca de 60% da moagem nacional. Por sua vez, 

a Região Centro-Oeste recebeu outra grande parte dos desembolsos, o que 

corrobora sua tendência de sediar a maior parte dos novos investimentos 

canavieiros. No último ano, sua participação no total de investimentos do setor no 

país atingiu 14%. Juntas, as regiões Centro-Oeste e Sudeste concentraram 

aproximadamente 70% dos desembolsos relativos a 2011. Em uma análise mais 

ampla, é provável que esse valor se revele significativamente maior, visto que boa 
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parte dos projetos localizados em mais de um estado (interestaduais) está localizado 

nessas regiões (MILANEZ & NYKO, 2012). 

 

Tabela 03– Distribuição dos desembolsos do BNDES por região (em R$ 

milhões) 

 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 

SUDESTE 4.695 62,6 3.359 45,4 4.983 60 3.248 55,1 

CENTRO-OESTE 1.720 22,9 3.357 45,4 1.406 17 846 14,3 

SUL 502 6,7 139 1,9 231 3 124 2,1 

NORDESTE 51 0,7 25 0,3 149 2 203 3,4 

NORTE 3 0,0 1 0,0 17 0 17 0,3 

INTERESTADUAL 532 7,1 519 7,0 1.504 18 1.459 24,7 

TOTAL 7.503 100,0 7.400 100,0 8.289 100,0 5.898 100,0 

Fonte: BNDES (MILANEZ & NYKO, 2012, p.78). 

 

Na Tabela 04 pode-se constatar a importância do aumento da capacidade 

produtiva do setor, possibilitado pelos projetos apoiados pelo BNDES. As projeções 

do Banco, ao considerar que os projetos canavieiros levam em média três safras 

para atingir a capacidade industrial projetada, estimam que os investimentos 

apoiados deverão viabilizar, na safra 2012/2013, capacidade industrial de cerca de 

110,7 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e mais de cinco bilhões de litros de 

etanol e 2.183 MW de potência elétrica (MILANEZ & NYKO, 2012). 

 

Tabela 04 – Capacidade produtiva viabilizada pelo apoio do BNDES ao setor 

canavieiro – Brasil 

 Ano de início da moagem 

2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Agrícola (milhões de toneladas) 27,2 39,0 25,9 18,6 110,7 

Etanol (Bilhões de litros) 1,7 2,1 1,5 0,4 5,7 

Cogeração (MW) 642,0 576,0 493,0 472,0 2.183,0 

Fonte: BNDES (MILANEZ & NYKO, 2012, p. 78). 

 

Em âmbito estadual, o Governo de Goiás utiliza os incentivos fiscais 

concedidos pelo PRODUZIR como forma de atrair indústrias para a região. O 

Programa atua financiando parcela mensal do Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias e Serviços (ICMS) devido pelas empresas beneficiárias, reduzindo seus 

custos de produção e ampliando a competitividade dos produtos no mercado.  

Apesar de a indústria de alimentação concentrar o maior número de contratos 

em função da existência do mercado de consumo e da salutar produção 

agropecuária goiana, em termos de volume, no entanto, é o setor de energia e de 

combustíveis que acumula a maior concentração de benefícios do PRODUZIR 

(HELENO, 2009). No Apêndice H (p. 199) apresentamos parte dos benefícios 

liberados pelo PRODUZIR e os financiamentos concedidos pelo BNDES para o setor 

canavieiro em Goiás, bem como o número de empregos gerados por cada 

empreendimento. 

Para Romanatto et al. (2012), dos 1.399 projetos aprovados no PRODUZIR, 

no período de 2001 a maio de 2012, 650 foram contratados, contemplando 81 

municípios em dezessete das dezoito microrregiões do estado. Grande parte dos 

investimentos está ligada às atividades sucroalcooleira e biocombustíveis (59,3%), 

automotiva (8,8%) e alimentícia (6,6%), que absorvem 74,7% do total de 

investimentos. As microrregiões do Sudoeste Goiano e Quirinópolis foram as que 

receberam os maiores investimentos, respectivamente 23,29% e 15,69% do total, os 

quais estão intimamente ligados ao setor sucroalcooleiro.  

Com relação ao Produto Interno Bruto (PIB) do estado de Goiás, em 2010 o 

maior ganho de participação ocorreu na produção de álcool (4%), devido ao 

crescimento do número de empresas no setor. De acordo com a Pesquisa Industrial 

Anual Empresa (PIA-Empresa/IBGE), em 2010, Goiás ocupou o terceiro lugar no 

ranking nacional dos cem maiores produtores da PIA-Produto com a produção de 

biodiesel, álcool etílico e açúcar cristal (ROMANATTO et al., 2012). 

A opção pela concessão de benefícios fiscais como incentivo à migração das 

indústrias para Goiás tem recebido críticas de segmentos da sociedade:  

 

O economista Luiz Alberto Gomes de Oliveira se diz consciente da 
necessidade de os governos oferecerem programas de incentivo fiscal para 
atrair novos empreendimentos para os Estados frente à guerra fiscal que 
vigora no país. “Dificilmente um governo abriria mão dos incentivos fiscais, 
pois seria alijado do processo de expansão industrial do país”. Todavia, ele 
conclui que apenas as empresas beneficiadas por esses programas obtêm 
vantagem. “Para o conjunto da sociedade essa renúncia fiscal não traz 
nenhum benefício”, diz. (BAHIA, 2008) 

 



91 

 

Essa percepção corrobora a perspectiva de análise realizada pelo economista 

Walter Marin. Para ele, a concessão de benefício fiscal somente compensa “quando 

a contrapartida social e econômica supera o valor da renúncia” (BAHIA, 2008). Na 

prática, se constata que a maioria dos programas de incentivos fiscais foge a essa 

racionalidade, passa a ser uma disputa no campo político e termina apenas por 

onerar o Estado. Por outro lado, “observa o economista, muitas empresas 

beneficiadas por programa de incentivos fiscais não utilizam mão-de-obra do local, 

trazem-na de fora, deixando de contribuir também para o desenvolvimento social do 

Estado” (BAHIA, 2008). 

De acordo com Silva (2008?, p. 9), os diversos Termos de Acordos de 

Regimes Especiais (TAREs) existentes em Goiás referem-se à concessão de 

benefícios fiscais com base no ICMS, que beneficiam setores econômicos fortes e 

pujantes como o setor canavieiro, “que conta com melhor situação financeira do que 

o próprio Estado de Goiás”, e levam à evasão de receitas fiscais importantes para o 

estado: 

 

Apesar do momento atual do setor sucroalcooleiro ser de livre negociação 
dos preços do açúcar e do álcool, marcado pela intervenção mínima do 
Estado, percebe-se que os benefícios fiscais concedidos por Goiás trouxe 
um retrocesso à essa tendência, com a adoção de autêntica política 
paternalista e protecionista. Tal política traz prejuízos à arrecadação de 
ICMS e favorecimento à evasão fiscal, indo de encontro aos objetivos 
sociais de distribuição de renda, que devem se fazer presentes quando da 
concessão de benefícios fiscais para fomento à industrialização do Estado. 
(SILVA, 2008?, p. 10) 

 

Para José Taveira Rocha, então presidente da GoiásFomento, as críticas ao 

PRODUZIR (de evasão de receitas para o estado) não são condizentes com a 

realidade alcançada pelo Programa. Segundo ele, as empresas recolhem 27% de 

um ICMS41 que não existiria, além dos 10% recolhidos para fundos específicos e da 

quantidade de taxas e impostos municipais, estaduais e federais recolhidos não só 

pelas empresas beneficiadas, mas também pelas demais, que se instalam como 

fornecedoras ou prestadoras de serviços para as novas indústrias (HELENO, 2009). 
                                                             
41

 O PRODUZIR atua reduzindo, sob a forma de financiamento, o valor do ICMS mensal devido pela 
empresa beneficiária, que diminui 73% para as empresas do PRODUZIR e 90% para as empresas do 
MICROPRODUZIR. A empresa enquadra-se no PRODUZIR se faturar acima de R$ 1.200.000,00 
reais ao ano, caso fature um valor inferior a este é considerada micro e pequena empresa e se 
enquadra no subprograma MICROPRODUZIR. O prazo máximo do financiamento no programa 
PRODUZIR não pode exceder a quinze anos e no MICROPRODUZIR a cinco anos, contados a partir 
da liberação da primeira parcela, observando-se que a data limite é 31 de dezembro de 2020. O 
agente financeiro é a Agência de Fomento de Goiás S/A – GoiásFomento. 
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3.3 A EXPANSÃO DA CANA E OS EMBATES COM O COMPLEXO SOJA 

 

 

As usinas goianas da época do Proálcool só processavam cana de produção 

própria, sendo os fornecedores irrisórios. Além disso, a cana era cultivada em áreas 

que não despertavam interesse, não havia disputa por espaço nos locais onde as 

principais usinas estavam (Inhumas, Anicuns, Goianésia). Era cana ou gado. Como 

a margem de lucro da pecuária era pequena, a primazia foi para a produção de 

cana. Quando esta começou a entrar na área de soja, o produtor de soja, mais 

tecnificado, mais preparado em termos de produção, identificou que entre plantar 

cana ou soja, que tem muito mais tecnologia ‘embargada’, o cultivo da cana-de-

açúcar seria mais fácil para ele. Tal comportamento dos produtores de soja (a 

maioria arrendatários de terras) passou a representar uma ameaça financeira às 

agroindústrias processadoras de grãos e carnes pelo impacto causado pela 

majoração dos preços oferecidos no arrendamento da terra. 

No município de Mineiros, localizado na região Sudoeste de Goiás, em 2008, 

enquanto o arrendamento para cultivo de soja pagava entre R$ 144,00 e R$ 216,00 

por hectare, a usina Odebrecht Agroindustrial (antiga ETH Bioenergia) pagou R$ 

570,00 por hectare, fato que demonstra a supervalorização da terra em busca da 

garantia de seu uso (FRANCO & ASSUNÇÃO, 2011, p. 33).  

Em Goiatuba e região a situação não é diferente, os arrendamentos, que 

antes giravam em torno de cinquenta sacos de soja por alqueire, em 2012 passaram 

para cem sacos/alqueire. Ou seja, a expansão da cana na região elevou em 100% 

os valores antes pagos. Além disso, o preço de venda da terra também foi majorado. 

Em 2006, quando iniciaram o projeto, o hectare custava R$ 10.000,00, em 2012 já 

estava em R$ 30.000,00. Ou seja, uma alta de 300% (Presidente da AFC). 

Outro ponto de destaque é o poder simbólico de pertencimento que os 

produtores têm de estarem insertos economicamente na região que concentra uma 

das maiores produções de sorgo, milho e soja do país: a região Sudoeste42 de 

Goiás: 

 

                                                             
42

 Dentre os municípios goianos que, em 2011, se destacaram entre os de maior quantidade 
produzida em âmbito nacional, temos Jataí (1º lugar com milho e sorgo e 7º com soja); Santa Helena 
de Goiás (2º lugar com sorgo) e Rio Verde (3º lugar com milho, 8º com sorgo e 9º colocado na 
produção de soja), todos situados na região Sudoeste do estado de Goiás (GOIÁS, 2012b). 
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O regionalismo (ou o nacionalismo) é apenas um caso particular das lutas 
propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer 
individualmente e em estado de dispersão, quer coletivamente e em estado 
de organização, e em que está em jogo a conservação ou a transformação 
das relações de forças simbólicas e das vantagens correlativas, tanto 
econômicas como simbólicas; ou, se se prefere, a conservação ou a 
transformação das leis de formação dos preços materiais ou simbólicos 
ligados às manifestações simbólicas (objetivas ou intencionais) da 
identidade social. Nesta luta pelos critérios de avaliação legítima, os 
agentes empenham interesses poderosos, vitais por vezes, na medida em 
que é o valor da pessoa enquanto reduzida socialmente à sua identidade 
social que está em jogo. [...] O que está em jogo é o poder de se apropriar 
de todas as vantagens simbólicas associadas à posse de uma identidade 
legítima, quer dizer, susceptível de ser publicamente e oficialmente afirmada 
e reconhecida (identidade nacional). (BOURDIEU, 2009, p. 124-125)

43
 

 

De acordo com depoimento do perito ambiental do MPGO, em Goiás não há 

um planejamento econômico ecológico que auxilie de fato na implantação dos 

empreendimentos econômicos. Na época do grande boom de EIA-RIMA para 

empreendimentos canavieiros (muitos deles sequer implantados) existia uma 

estrutura produtiva de soja consolidada na região de Itumbiara que ‘cedeu’ espaço 

para a cana. Não se criaram condições de manutenção das duas atividades. A cana 

chegou com uma oferta de preços pelo aluguel da terra muito superior à que a soja 

conseguia oferecer. Consequentemente, a soja foi ‘expulsa’ e obrigada a buscar 

terras mais baratas em outras regiões, como o estado do Tocantins. “Substituiu-se 

no município uma estrutura já organizada e consolidada por uma nova estrutura 

produtiva” (Perito Ambiental/MPGO).  

Os mais sérios problemas relativos à entrada da cana em Goiás aconteceram 

na região Sudoeste do estado, de forma mais precisa no município de Rio Verde: 

  

Uma primeira reação à expansão do setor foi manifestada pelo prefeito de 
Rio Verde-GO, que tentou limitar o plantio da cana-de-açúcar em até 10% 
de cada propriedade agricultável, por safra (Lei Complementar N. 5.200 de 
20 de setembro de 2006). A Lei Complementar N. 5.206/2006 alterou o 
texto original que passou a ter como referência não mais cada propriedade 
agricultável, mas a área agricultável do Município. Essa Lei determina, 
ainda, que sejam respeitadas várias condições para o cultivo da cana, que 
vão da preservação de mananciais, à proibição do uso do fogo em áreas 
próximas ao perímetro urbano, dentre outras. (VALARIE et al., 2008, p. 7) 

 

                                                             
43

 Ainda que a abordagem neoinstitucional tenha sido eleita como o referencial teórico apropriado às 
análises propostas nesta tese, utilizamos também contribuições de Pierre Bourdieu visto o potencial 
que apresentam de complementaridade à nossa análise. Temos clareza tanto das distinções que 
cada corpo teórico propõe quanto da possibilidade de ampliar o escopo de análise, por meio (da 
complementaridade) de ambas as teorias (KIRSCHBAUM, 2012). 
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Conforme o Presidente da Comissão de Cana da FAEG, além da 

inconstitucionalidade da lei municipal, a expansão da cana na região conviveu, até 

meados de 2010, com situações gravíssimas e delituosas, como incêndios 

criminosos e até ameaças de morte: 

 

Tentamos criar algumas normativas para tentar regular o setor, mas é 
inconstitucional, nós sabíamos que era inconstitucional. Pelo menos deu mídia e isso 
assustou o canavieiro. Na verdade, o industrial de São Paulo, tenho certeza, eles 
ficaram surpresos com a organização do setor desse Sudoeste goiano. Eles não 
imaginavam que iam encontrar um setor tão maduro, tão bem representado. Não por 
mim, eu entrei agora, mas pelo status quo. Jataí tem uma organização muito forte, 
Rio Verde tem uma organização muito forte, Mineiros tem. Então isso assustou. 
(Presidente da Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG) 

 

Um dos principais motivos que levou a prefeitura de Rio Verde a tentar limitar 

a expansão da cana no município foi “a possibilidade de se colocar em risco os 

investimentos já realizados e futuros vinculados às cadeias produtivas da soja e do 

milho” (FRANCO & ASSUNÇÃO, 2011, p. 33), como as agroindústrias de óleo e 

farelo, os frigoríficos, os armazéns e, principalmente, a criação de aves e suínos. 

Esse caso ilustra a existência de um capital financeiro e simbólico bastante 

sedimentado na região. O capital financeiro, representado pelo poderio econômico 

das agroindústrias e dos grandes fornecedores de grãos do estado de Goiás, 

delineia, diante de uma ameaça, “formas específicas de trabalho orientadas para a 

conservação ou para o aumento de formas específicas de capital” (BOURDIEU, 

1990, p. 127). Particularmente em relação à expansão da cana, a estratégia dos 

sujeitos dominantes nesse espaço social é utilizar os capitais econômico, cultural e 

simbólico de que dispõem para impor suas categorias de percepção e apreensão do 

mundo social, atuando para reproduzir e reforçar as relações de força que 

constituem a estrutura do espaço social, objetivando a perpetuação de sua posição 

dominante nesse espaço. 

Para o Presidente do SIFAEG, as tentativas de impedir a entrada da cana no 

município de Rio Verde, por meio de uma legislação que se mostrou inconstitucional, 

fizeram com que o município tivesse um prejuízo, “porque deixou de ter uma grande 

indústria que seria concorrente à soja, e não conflitante. Num município que tem 

hoje 53% de área de soja, falar de 2%, 5%, 10% de cana, isso não é problema”. 

A atuação da FAEG, por meio da Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia, 

busca incentivar o proprietário a não arrendar sua terra, mas sim produzir e fornecer 
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a cana para a usina: “O proprietário que arrenda sua terra perde o vínculo com o 

negócio rural” (Assessor Técnico da FAEG). A tentativa se dá no sentido de 

preservar as áreas nas mãos dos produtores. Não podem impedir o arrendamento 

para a usina, mas tentam mostrar que quanto mais competidores estiverem 

disputando aquele espaço, que é dele, melhor será sua remuneração.  

Além da situação de inconstitucionalidade que aconteceu em Rio Verde, mais 

recentemente o município de Jataí legislou no sentido de coibir a expansão da cana 

em sua municipalidade. Em 21 de dezembro de 2010 foi aprovado o Projeto de Lei 

n. 082/2010, que regulamenta o Plano Diretor Agrícola. Nessa lei, a área para 

plantio de cana-de-açúcar está limitada em cinquenta mil hectares: 

 

Além disso, o produtor que quiser ampliar a área de cana terá que pedir 
autorização, através da Certidão do Uso do Solo Rural (art. 10° do Projeto 
de Lei), ao Conselho Socioeconômico de Desenvolvimento Rural do 
Município de Jataí (Coderj), formado por representantes da prefeitura, 
vereadores, indústria e dos próprios agricultores. Dessa maneira, através da 
força legal, o município busca resguardar as terras já cultivadas com grãos. 
(FRANCO & ASSUNÇÃO, 2011, p. 34) 

 

É a junção dos capitais econômico, institucional, político e simbólico enquanto 

estratégia dos sojicultores para dificultar a entrada da cana em suas áreas de uso e 

domínio. É a primazia do status quo. 

Destarte, essas ações estratégicas e calculadas dos atores em prol de suas 

conveniências e da maximização de seus interesses e de suas preferências 

políticas, com desprezo ao coletivo e ao contexto institucional, estão em 

conformidade com as contribuições do neoinstitucionalismo da escolha racional. Da 

mesma forma, a distribuição desigual de poder e de recursos e os conflitos inerentes 

aos grupos rivais pela apropriação de recursos escassos, neste caso a terra, 

privilegiando determinados interesses em detrimentos de outros, identifica-se com a 

abordagem histórica neoinstitucionalista. 

As informações repassadas pelo Assessor Técnico da FAEG dão conta de 

que as grandes usinas vinculadas aos grupos de capital internacional estão 

localizadas nas regiões Sudoeste e Sul de Goiás. Nessas regiões está também o 

maior número de fornecedores e, consequentemente, nelas estão localizadas as 

associações de fornecedores (ACAER, AFC, APMP e APROCANA). Nas regiões 

onde não há associações praticamente 100% da cana é própria das usinas e as 

terras são arrendadas.  
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A rede de poder canavieira presente no território goiano estrutura-se a partir 

dos interesses do segmento industrial que busca impor as condições que mais lhe 

favoreçam tanto ao Estado quanto aos fornecedores de cana; dos interesses dos 

fornecedores, representados pelas associações; e do Estado, que atua muitas vezes 

pressionado pelos demais atores que compõem a rede ou mesmo de acordo com 

seus próprios interesses (econômicos). Cabe salientar que, na referida rede de 

poder, as associações, os industriais e o Estado não somente competem, mas 

também desenvolvem formas de cooperação entre si, como é o caso, por exemplo, 

das parcerias firmadas para reduzir o custo do corte, do carregamento e do 

transporte (CCT), da locação do maquinário cedido pelos industriais aos 

fornecedores e da infraestrutura viária cedida pelo Estado. 

 

 

3.4 A RECONFIGURAÇÃO DO SETOR CANAVIEIRO EM GOIÁS: NOVOS 

CENÁRIOS, NOVOS ATORES E NOVAS ESTRATÉGIAS 

 

 

Apesar dos esforços públicos e privados, o crescimento experimentado pelo 

setor entre 2003 e 2007 – impulsionado pelos preços elevados do etanol, pelo 

crédito abundante e pelas excelentes previsões em relação às perspectivas de 

formação de um mercado global para o álcool – foi comprimido com a queda nos 

preços e a redução de margens do setor, penalizado pela baixa cotação do dólar. A 

combinação de tais fatores e a frustração em relação às exportações favoreceram o 

endividamento crescente das usinas a partir de 2007. No ano seguinte, a crise 

financeira internacional e o travamento do crédito desestimularam investidores e 

desencadearam um processo de consolidação, via fusões e aquisições e também 

por meio da venda de participação para sócios estratégicos, em geral de capital 

estrangeiro (VEIGA FILHO, 2010). 

De acordo com o presidente do SIFAEG/SIFAÇÚCAR, André Luiz Baptista 

Lins Rocha, graças a estímulos do Governo Federal para que novos investimentos 

fossem realizados, entre 2004 e 2007, o setor cresceu em média 10,4% ao ano. 

Contudo, a crise financeira global desencadeada em 2008 ocasionou uma redução 

na taxa de crescimento, que ficou em torno de 3,3% ao ano, “menor até que o 

crescimento do país”, relata o presidente do SIFAEG (SANTOS, 2012). 
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Destarte a dinamização alcançada pela economia brasileira a partir de 2009, 

diversos produtores têm arcado com o passivo da crise. Muitas usinas tiveram 

dificuldades para honrar seus compromissos financeiros e atrasaram o pagamento 

de fornecedores de cana e de bancos, fazendo com que o setor entrasse em 

‘colapso’. Na opinião de Ênio Fernandes, presidente da Comissão de Cana-de-

Açúcar e Bioenergia da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), 

diversos fatores têm contribuído para o estiramento da crise no setor canavieiro, 

como foi o caso da quebra de safra em várias regiões do globo e uma seca severa 

que atingiu o Brasil em 2010. Logo, em 2011, ocorreu a quebra de safra no Brasil. 

Assim, “com a escassez de açúcar no mundo, o preço explodiu e o empresário 

brasileiro, endividado, moeu cana e começou a fazer um pouco mais de açúcar para 

ganhar e pagar os passivos” (SANTOS, 2012)44. 

Os conflitos de interesses dentro do setor canavieiro acirram debates em 

torno da produção de etanol e/ou de açúcar. Os produtores alegam que o momento 

é crítico para a produção do etanol, em função de sua margem reduzida, e favorável 

para o açúcar, que está em alta. Assim, o direcionamento da produção para o 

açúcar e a ampliação da produção e comercialização de veículos flex têm 

comprometido o abastecimento da frota interna. Além disso, os produtores alegam 

que a crise têm gerado dificuldades para várias usinas, a ponto de muitas serem 

vendidas ou incorporadas por outros grupos. 

No entanto, a pressão exercida pelos atores sociais, principalmente as 

representações de interesse, junto ao Estado para a formulação e implementação de 

políticas públicas para o setor, aparenta ser o ponto fulcral desses embates. 

Segundo Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da União da Indústria da 

Cana-de-Açúcar (ÚNICA), para dobrar a produção de cana-de-açúcar nos próximos 

dez anos e passar das atuais 555 milhões de toneladas de cana para 1,2 bilhão de 

toneladas, em 2020, e produzir 51 milhões de toneladas de açúcar e 69 bilhões de 

litros de etanol e 13 mil MW médios de eletricidade, o setor defende a implantação 

de políticas públicas e privadas para que tais metas sejam alcançadas. Outrossim, 
                                                             
44

 “Altamente endividadas no curto prazo e sem crédito para honrar os compromissos, muitas usinas 
fecharam as portas. Outras estão até hoje tentando – a duras penas – se restabelecer no mercado. 
Estudo do Itaú BBA mostra que o setor tem cerca de R$ 42 bilhões em dívidas. Com endividamento 
elevado, os usineiros cortaram todos os investimentos, seja em novas unidades ou na renovação dos 
canaviais. ‘De 2008 para cá, nenhum empresário decidiu fazer nova usina. Os projetos que estão 
sendo tirados do papel são antigos’, diz o presidente da Associação das Indústrias Sucroenergéticas 
de Minas Gerais (Siamig), Luiz Custódio Cotta. Com isso, a oferta não consegue atender à demanda 
de açúcar e etanol no País.” (PEREIRA, 2012) 
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pretendem investir R$ 156 bilhões, dos quais R$ 110 bilhões serão na área 

industrial, na construção de 120 greenfields (novas unidades de produção), e R$ 46 

bilhões na área agrícola (AGRO GUIA, 2012). 

Além da visão do representante dos industriais, tem-se a perspectiva a partir 

dos produtores. A avaliação de Sérgio Ribas, produtor, é de que “o importante é 

produzir, independentemente das ações do poder público”; já para Alessandro 

Romio, administrador da Agropecuária Rio Paraíso, além de produzir bem, o 

produtor tem de fazê-lo “com o menor custo possível, com maior eficiência e com 

mais tecnologia” (AQUINO, 2012, p. 17). Para tanto, prescinde-se de investimentos 

pontuais ano a ano, mas sempre analisando a necessidade de se investir mais ou 

menos de acordo com a forma como a conjuntura se apresente. 

Conforme assinalado anteriormente, o setor canavieiro em Goiás tem sua 

análise embasada na teoria das redes de poder, em função dos diversos atores e 

interesses envolvidos na atividade. No Apêndice H (p. 199) pode-se constatar a 

confluência de interesses de grupos investidores das regiões sudoeste e centro-

norte tanto em projetos greenfields quanto em brownfields (usinas já estabelecidas) 

no estado de Goiás. As aquisições e fusões realizadas denotam uma nova 

configuração de interesses e de governança para o setor canavieiro goiano, cuja 

perspectiva de análise será realizada a partir das estratégias e dos interesses dos 

agentes sociais envolvidos na atividade, tanto em âmbito privado quanto público. 

Não obstante, a rede política canavieira presente no estado de Goiás caracteriza-se 

como uma comunidade política: 

 

há um conserto de interesses (consenso concorrente) em que a interação 
estratégica é frequente e estável, a interdependência é elevada e a 
participação dos atores coletivos é especializada e limitada. Assim, os 
atores lançam-se antecipadamente à efetivação de regras e normas e 
influenciam no processo de regulação. (PAULILLO, 2000, p. 12) 

 

Ademais, faz-se pertinente o seguinte questionamento: há a configuração de 

uma nova rede política canavieira em Goiás ou apenas tem-se replicado as 

estratégias dos atores sociais de suas regiões de origem, quer dizer, prescinde-se 

de uma nova governança para o setor em Goiás ou apenas há uma transposição da 

rede de poder já existente na região Sudeste e Nordeste do Brasil para Goiás? É o 

que se pretende responder no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

A REDE POLÍTICA CANAVIEIRA NO TERRITÓRIO GOIANO 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar a composição da rede de poder 

canavieira presente no estado de Goiás, bem como os recursos de poder 

(constitucionais, organizacionais, jurídicos, financeiros, tecnológicos, políticos ou 

simbólicos), os interesses e as estratégias dos atores sociais que a compõe.  

Nas redes políticas agroindustriais a busca e a distribuição dos recursos de 

poder e a representação de interesses são processos considerados relevantes 

(PAULILLO et al., 2006, p. 113). O primeiro processo qualifica os atores que, a partir 

de seus recursos de poder, podem exercer a dominação. O segundo tende a 

influenciar e a modificar o modo de governança da rede a partir do processo de 

representação de interesses. Assim, o capítulo aprofunda o estudo das interações 

entre os atores que compõem a rede de poder canavieira goiana. O aprofundamento 

se ampara na pesquisa de campo realizada junto às representações de interesses 

dos industriais e dos fornecedores de cana e com segmentos envolvidos com o 

setor. 

A análise denota a existência de interesses fragmentados na rede canavieira, 

os quais levam à adoção de estratégias institucionais e de mercado diferenciadas. A 

presença de novos elementos no setor canavieiro, como a governança corporativa, e 

a entrada de grupos de investidores internacionais atraídos pelo boom do etanol 

influenciam a consolidação da autogestão setorial. Dessa forma, essa 

heterogeneidade estrutural deve ser entendida à luz da fragmentação de interesses 

da rede política, comandada, principalmente, pelo segmento processador de etanol, 

açúcar e energia e pelo de fornecimento de cana (PAULILLO et al., 2008, p. 43).  
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4.1 CONFIGURAÇÃO DOS ATORES NA REDE POLÍTICA CANAVIEIRA NO 

ESTADO DE GOIÁS 

 

 

A expansão recente da cana em Goiás deu margem à constituição de uma 

‘arena’, composta por grupos com interesses distintos nesse processo, como é o 

caso dos industriais canavieiros, dos fornecedores de cana e dos proprietários 

rurais, além do estado e de suas agências públicas. 

O ambiente de uma rede política é construído. Por isso, a análise histórica 

das características organizacionais dos atores é central para compreender o 

processo de interação entre eles. As organizações lucrativas e não lucrativas 

almejam conquistar recursos financeiros, constitucionais, políticos, jurídicos, 

tecnológicos, organizacionais e simbólicos, pois estes recursos de poder permitem 

colher melhores resultados (econômicos e políticos) e evitar uma possível 

dependência de outros atores. 

 

 

4.1.1 Representações de interesse do segmento industrial canavieiro 

 

Conforme já assinalado no capítulo III, o início da expansão canavieira no 

estado de Goiás se deu de forma mais contundente a partir da segunda fase do 

Proálcool (1979-1985), com a construção de diversas destilarias autônomas. Para 

representar os interesses das novas destilarias que surgiam foi criada, em 1975, a 

Sociedade dos Produtores de Álcool de São Paulo (SOPRAL). Essa entidade 

nasceu com considerável poder de aglutinação e representação, já que englobava 

também algumas usinas relevantes, além de destilarias de outros estados, como as 

de Goiás. A SOPRAL detinha cerca de 30% da produção paulista de cana e possuía 

canais próprios de representação junto ao governo e suas agências (MELLO & 

PAULILLO, 2005, p. 50). 

Em 1983, foi instalado, em Goiânia-GO, um escritório regional da SOPRAL, 

com abrangência em todo o Centro-Oeste, para “defender os interesses dos 

empresários alcooleiros perante as instituições bancárias, governo estadual e 

Instituto do Açúcar e do Álcool” (GOIÁS, 1985, p. 13).  
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Devido à emergência de interesses regionais específicos, à dispersão 

geográfica e ao fechamento de destilarias autônomas em função da extinção do 

Proálcool, no final da década de 1980 constata-se o enfraquecimento da SOPRAL 

(MELLO & PAULILLO, 2005).  

O setor sucroalcooleiro conviveu, nos anos 1990, com um processo de 

desregulamentação estatal que culminou com a extinção do Instituto do Açúcar e 

Álcool. Ao longo desse processo e, posteriormente, com a desregulamentação, 

surgiram várias organizações para representar os interesses dos fornecedores de 

cana e também dos industriais canavieiros (FELTRE et al., 2010). Em 1997, surge a 

União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) para unificar as ações dos 

industriais paulistas que tinham que lidar com o novo ambiente desregulamentado e 

para solucionar o problema da representação heterogênea, que enfraquecia o poder 

de negociação dessa categoria (PAULILLO et al., 2008, p. 46).  

Assim, nasce a UNICA em substituição à Associação das Indústrias de 

Açúcar e Álcool (AIAA) e à Sociedade dos Produtores de Açúcar e Álcool 

(SOPRAL), com o intuito de facilitar o trânsito das demandas comuns do setor junto 

ao Estado e gerar ganhos para as empresas frente aos seus clientes, os 

distribuidores de combustíveis (PICANÇO FILHO & MARIN, 2012b, p. 191). Com a 

desregulamentação houve uma drástica transferência de renda do setor produtor 

para o distribuidor (cerca de cinco bilhões). Além de o produtor não estar preparado 

para essa liberação, faltava organização ao setor (MARTINS, 2003). 

A UNICA se expressa e atua em sintonia com os interesses dos produtores 

de açúcar, etanol e bioeletricidade tanto no Brasil como no exterior. As mais de 130 

companhias a ela associadas são responsáveis por mais de 50% do etanol e 60% 

do açúcar produzidos no Brasil. O domínio técnico da UNICA compreende as áreas 

de meio ambiente, energia, tecnologia, comércio exterior, responsabilidade social 

corporativa, sustentabilidade, legislação, economia e comunicação. No final de 2007, 

a UNICA abriu seu primeiro escritório internacional nos Estados Unidos e, em 2008, 

na Europa, como parte de sua política de prover informações detalhadas e 

atualizadas sobre as importantes contribuições socioeconômicas e ambientais do 

setor de açúcar, etanol e bioeletricidade a interlocutores como consumidores, 

governos, ONGs, empresas e mídia (UNICA, 2013). 

Diante da necessidade de formalizar as negociações trabalhistas celebradas 

nas convenções tanto com o sindicato dos trabalhadores na indústria quanto com o 
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dos trabalhadores rurais45 e da necessidade de maior formalização das atividades 

desenvolvidas, em 21 de julho de 1984 foram criados os Sindicatos das Indústrias 

de Fabricação de Etanol e de Açúcar do Estado de Goiás (SIFAEG/SIFAÇÚCAR)46, 

que representam os interesses dos industriais canavieiros (usineiros) goianos, daí 

ele estar diretamente vinculado à Federação das Indústrias do Estado de Goiás 

(FIEG), por meio do Conselho Temático de Agronegócios, e à Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), que também tem um Conselho Temático de 

Agronegócios (COAGRO)47. O SIFAEG atua representando os industriais 

canavieiros do estado de Goiás, coordenando ações institucionais junto a órgãos 

governamentais, entidades de classe, segmentos empresariais, instituições, etc. “A 

meta do sindicato é promover constantemente a modernização da atividade 

sucroenergética seguindo sempre os preceitos da sustentabilidade socioambiental” 

(SIFAEG, 2013). Nesse ponto, cumpre-nos fazer uma ressalva quanto à questão da 

sustentabilidade socioambiental, normalmente ovacionada pelo setor canavieiro.  

 

Os grupos sucroalcooleiros, por meio de estratégias orquestradas pelas 
organizações de representação dos industriais do setor, particularmente a 
UNICA, procuram cada vez mais se distanciar da imagem de vilões 
ambientais e do histórico negativo em termos de relações sociais (seja nas 
relações trabalhistas seja naquelas com as comunidades no seu entorno) 
para tornarem-se exemplo de negócios sustentáveis. A Responsabilidade 
Social Corporativa e a Gestão Ambiental que, segundo Grün (2005), 

                                                             
45

 De acordo com o Presidente do SIFAEG, “nós nos orgulhamos de ser o único estado no Brasil que 
realiza somente uma convenção coletiva da indústria e uma só rurícola. Nos demais estados existem 
vários acordos coletivos entre uma indústria e os sindicatos dos trabalhadores da indústria e rural. O 
único estado que tem uma convenção coletiva única para a indústria e para o setor rural é o SIFAEG. 
E faz isso com os trabalhadores há 27 anos. Antigamente pela Sopral e depois pelo próprio 
Sindicato”. 
46

 Para efeito de normatização, vamos utilizar a denominação SIFAEG para representar o segmento 
industrial canavieiro do estado de Goiás. 
47

 Em termos de representação política o segmento industrial conta ainda com o Fórum 
Sucroenergético, composto por 02 (duas) entidades de São Paulo – a UNICA e a União dos 
Produtores de Bioenergia (UDOP) –, e por 01 (um) representante de cada estado em que há 
sindicato da indústria constituído, como é caso de Alagoas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Norte. Com apenas 01 (uma) usina, os estados do Acre, Amazonas e Pará e o estado do 
Tocantins, que possui 02 (duas), ainda não têm sindicatos constituídos. Quer dizer, onde há sindicato 
da indústria este encontra-se ligado ao Fórum Sucroenergético. Além desses, participam também do 
Fórum o Presidente do Conselho Temático de Agronegócio da CNI e o Presidente da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Ainda que conste no site da UDOP que sua missão é “representar política e 
administrativamente suas associadas, defendendo os interesses do setor produtivo da bioenergia, 
promover a capacitação dos profissionais em busca de aperfeiçoamento tecnológico em todas as 
áreas envolvidas e, sobretudo, trabalhar institucionalmente a imagem do setor”, cabe aqui esclarecer 
que a UDOP, apesar de ser considerada de suma importância para o setor industrial, “não 
desenvolve representação política, ela é uma entidade técnica que promove cursos, sobretudo na 
área industrial e agrícola para as usinas” (Presidente do SIFAEG).  
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tornaram-se pilares da Governança Corporativa brasileira estão presentes 
nos comunicados institucionais da maioria das empresas do campo, mesmo 
aquelas que não participam diretamente do mercado de capitais. (MUNDO 
NETO, 2010, p. 53-4) 

 

Ribeiro et al. (2010) alertam para os reduzidos impactos econômicos que a 

expansão canavieira tem causado em Goiás, principalmente no que diz respeito à 

geração de empregos. Para esses autores, é igualmente preocupante a constatação 

de passivos ambientais tanto em áreas de preservação permanente quanto 

naquelas consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade. 

Além de terem que demonstrar a viabilidade econômica da atividade 

canavieira, as empresas são questionadas quanto à compatibilidade de suas ações 

em relação às dimensões ambientais e sociais. Delineia-se um pacto entre os 

diversos atores sociais envolvidos na atividade canavieira, primordialmente grupos 

tradicionais, investidores e, inclusive o próprio Estado, em que adotam o termo 

sustentável como discurso em uma forte e ofensiva campanha de marketing que 

conseguiu, em linhas gerais, escamotear a antiga imagem do setor e impor a ideia 

de que o mesmo não gera danos ambientais, ao contrário, é proativo. Da mesma 

forma se apresenta a questão social, em que os atores envolvidos defendem seus 

próprios interesses, se calam ou participam dessa estratégia em uma aliança 

poderosa, em função do interesse comum de expansão do mercado de bioenergia, 

aqui representado pelo etanol e pela energia elétrica proveniente do setor 

canavieiro. Assim, as empresas adotam a “sustentabilidade” como um requisito 

obrigatório e uma estratégia de atração de investidores. “A plasticidade do termo e o 

embate para definição do conceito de “sustentabilidade” no espaço econômico 

refletem parte da luta pelo poder no seio da sociedade” (MUNDO NETO, 2010, p. 

53). 

Visto que algumas indústrias canavieiras possuem terras e têm relações 

comerciais com fornecedores de cana, constata-se que, mesmo que de forma 

indireta, o SIFAEG tem vinculação com a FAEG por meio dos sindicatos rurais, que 

representam os proprietários de terras. No entanto, na medida em que este vínculo é 

de caráter estritamente formal e não se traduz em estratégia de poder ou apresente 

influência na relação entre os atores, não será objeto de análise neste trabalho. 

Além das questões trabalhistas, a principal motivação para se instituir o 

SIFAEG foi a expansão do número de usinas em terras goianas. Contudo, ainda que 
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medidas tenham sido tomadas, no final da década de 1980 constata-se forte 

constrangimento e redução do número de usinas em Goiás. Das vinte usinas em 

funcionamento em 1985 (Tabela 02, p. 81, Cap. 3), duas foram fechadas em 1988 e 

apenas onze estavam em atividade em 1992. Nesse período praticamente não 

existiam fornecedores de cana; a cana utilizada pelas indústrias era de produção 

própria, num processo integrado para trás. 

Após um período de estagnação, tem-se, no início do século XXI, um novo 

ciclo de expansão da cana quando esta avança rumo ao norte e noroeste da região 

Centro-Sul até o período atual. Além da crise internacional ligada aos combustíveis, 

a expansão foi motivada pela “demanda ambiental voltada para o desenvolvimento 

de uma nova matriz energética que auxiliasse no controle do aquecimento global” 

(CASTRO et al., 2010, p. 174). 

A conformação de uma rede política para a coordenação das ações dos 

atores envolvidos com a atividade no estado de Goiás completa-se a partir de 2006, 

com a instituição das primeiras associações de fornecedores, momento em que 

surge a figura institucionalizada do fornecedor de cana. A quase totalidade das 

usinas canavieiras presentes no estado de Goiás, antes desse novo ciclo 

expansionista, realizavam suas atividades agroindustriais em acordo com o 

processo de integração vertical. Quer dizer, os processos produtivos eram 

realizados quase integralmente pelas próprias usinas, deste o plantio até o 

processamento final da cana-de-açúcar. Os contratos firmados eram apenas de 

arrendamento de terras e não havia contratos para fornecimento de cana.  

 

 

4.1.2 Representações de interesse dos fornecedores de cana 

 

Até 1975, os interesses dos fornecedores eram representados pela Comissão 

Técnica da Cana-de-Açúcar da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 

São Paulo (FAESP). Contudo, diante do restrito poder de representação “real” da 

Comissão, surgiu, em 1976, a Organização dos Plantadores de Cana da Região 

Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) para intensificar a interação estratégica entre os 

atores produtivos. A organização nasceu aglutinando pouco mais de 50% dos 

fornecedores paulistas de cana, antes representados por associações regionais 

dispersas pelo estado de São Paulo. Em consequência das dificuldades iniciais de 
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aglutinação, seus recursos financeiros e políticos eram reduzidos (MELLO & 

PAULILLO, 2005, p. 51). A ORPLANA tem como objetivo organizar a classe dos 

produtores e ampliar sua representatividade no país e no exterior. Promove 

assessoria técnica, jurídica e atua na difusão do conhecimento entre as associações 

de fornecedores de cana: 

 

Tanto a UNICA quanto a ORPLANA continuam aglutinando, 
respectivamente, grande parte dos processadores de álcool e açúcar e dos 
produtores de cana da região Centro-Sul do Brasil. São essas associações 
que ainda apresentam as maiores condições de aglutinação e de 
representação para legitimar os respectivos discursos e interesses de seus 
integrantes (que, quando formalizados, muitas vezes não refletem um 
consenso emergido das articulações nos interiores dessas associações). 
Essas organizações possuem pesos diferentes na rede de poder 
sucroalcooleira do Centro-Sul brasileiro e a participação dos agentes 
responsáveis pelas decisões no setor nessas organizações sempre 
influenciam o jogo da governança em benefício de seu segmento (no caso 
canavieiro, o segmento processador ou o agrícola). Segundo a ORPLANA, 
cerca de 27% do fornecimento de cana para as usinas na região Centro-Sul 
ainda pertence aos agricultores. É esse contingente que a ORPLANA 
representa na rede de poder sucroalcooleira, orquestrando interesses ou 
buscando novas combinações de recursos (financeiros, políticos, jurídicos, 
organizacionais, de informação, constitucionais, etc.). (FELTRE et al., 2010, 
p. 2) 

 

Em âmbito estadual, a representação política dos fornecedores de cana e dos 

proprietários de terras é realizada pela FAEG, por meio da Comissão de Cana-de-

açúcar e Bioenergia. Nos municípios, são os sindicatos rurais e as associações de 

fornecedores de cana que os representam. As associações atuam no amparo 

técnico, desenvolvendo atividades de planejamento do plantio, colheita, fiscalização 

da matéria-prima entregue às usinas, acompanhamento do cálculo do Açúcar Total 

Recuperável (ATR) e do processamento das informações de interesse dos 

associados. Em âmbito nacional, a representação política é exercida pela 

Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).  

Em Goiás existem quatro associações de fornecedores de cana: a 

Associação dos Fornecedores de Cana da Usina Bom Sucesso (AFC), em Goiatuba; 

a Associação dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de Bioenergia 

de Goiás (APMP), em Rio Verde; a Associação dos Fornecedores de Cana de Goiás 

“Marcelo Rezende Calil” (APROCANA), em Quirinópolis; e a Associação dos 

Canavieiros Entre Rios (ACAER), em Cachoeira Dourada. 
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4.1.2.1 Associação dos Fornecedores de Cana da Usina Bom Sucesso (AFC) 

 

A AFC, fundada em 02 de outubro de 2006, na cidade de Goiatuba-GO, conta 

com 22 (vinte e dois) associados, que ocuparam uma área aproximada de 18.000ha 

para a produção de cana na safra 2012/2013. Os fornecedores associados à AFC 

atendem unicamente à unidade industrial VREC (Vital Renewable Energy Company) 

– Usina Bom Sucesso Agroindústria Ltda. Na safra 2012/2013, a VREC processou 

um milhão de toneladas de cana, sendo que 70% (setecentas mil toneladas) foram 

de associados e 30% (trezentas mil toneladas) de responsabilidade da indústria. Das 

trezentas mil toneladas da indústria, cento e oitenta mil toneladas são canas próprias 

e cento e vinte mil toneladas de terceiros não associados à AFC. 

Na região de Goiatuba a agropecuária era muito forte e a soja era um dos 

principais itens da pauta de produção. Entre 2005 e 2006, a crise da soja 

desencadeou problemas financeiros para os produtores, que resolveram diversificar 

e sair da dependência econômica que com ela tinham. Um grupo de 

aproximadamente vinte produtores se reuniu e selecionou dezessete mil hectares de 

terras para plantar e fornecer cana-de-açúcar. Buscaram uma empresa para montar 

o parque industrial e processar a cana que forneceriam. Assim, nasceu a AFC, com 

o propósito de congregar os fornecedores de cana da Usina Bom Sucesso. 

Em 2006 foi celebrada a parceria com o Grupo Farias (PE), que se 

comprometeu a adquirir cana exclusivamente dos associados da AFC. Foi 

constituída uma empresa, a Bom Sucesso Agroindústria Ltda. (50% do capital 

pertencia aos associados da AFC e o restante ao Grupo Farias), para viabilizar a 

aquisição de máquinas e equipamentos para o CCT (corte, carregamento e 

transporte da cana para a usina), em função do alto custo dessas atividades, cerca 

de 1/3 do preço da tonelada de cana (R$ 20,00/t). O contrato celebrado envolvia um 

Plano Diretor de Expansão de Área, de doze anos (duas safras), a partir de cada 

área incorporada e a indenização da cana bisada. Os fornecedores listaram todas as 

suas áreas para expansão e firmaram contratos individuais com a usina: 

 

No início tudo foi colocado com muita facilidade pelo Grupo Farias, disseram: ‘nós vamos 
montar a empresa, comprar as colhedeiras, nós vamos conseguir o crédito – o crédito para 
vocês plantarem eu vou fornecer. Eu tenho as empresas e vou repassar o crédito para vocês 
plantarem’. E realmente arrumou, mas arrumou dinheiro em dólar, com juro de 12% a.a. 
Quem é louco para fazer isso? A empresa não rodou, a indenização não saiu, o dinheiro que 
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nós precisávamos para plantar ele não arrumou. A partir do momento em que o Grupo Farias 
começou com essa história de falta de confiança, nós nos retraímos. (Presidente da AFC) 

 

A parceria passou por diversos problemas e as atividades de processamento, 

que deveriam ter se iniciado no começo da safra 2008/2009, somente começaram 

no final de outubro de 2008. A incipiência na atividade e o atraso no início do 

processamento contribuíram para que diversos embates colocassem a parceria em 

xeque. Além dos problemas com os fornecedores, uma dívida de grandes 

proporções que o Grupo Farias contraiu com a Vital Renewable Energy Company 

(VREC) levou o Grupo a repassar a Usina Bom Sucesso para seus credores no final 

de 2010. A VREC assumiu a atividade industrial da usina no início de 2011.  

As dificuldades para a AFC só não foram maiores, primeiro com o Grupo 

Farias, porque não havia fornecedores em condições de entregar a cana que 

eles precisavam além dos associados da AFC. No segundo momento, com a 

VREC, no início das atividades havia demandas já negociadas com o Grupo Farias e 

eles não queriam deflagrar mais embates. Acertaram com os fornecedores a 

manutenção das mesmas condições já negociadas e estabelecidas com o Grupo 

Farias, tudo isso em função da organização da AFC. 

O objetivo é expandir a produção para 1.800.000t ainda no final de 2013 e, 

posteriormente, para três mil toneladas. Contudo, sem o suporte da VREC com o 

fornecimento de mudas para pagamento posterior, apoio com frete e financiamento 

a juros mais acessíveis aos fornecedores da AFC a expansão estará comprometida, 

principalmente porque há a necessidade de criar atrativos para novos fornecedores 

tanto por parte da usina quanto da AFC. 

As palavras da usina para a AFC são: “nós não estamos aqui para fazer 

paternalismo, nem para passar a mão na cabeça de vocês. Precisamos de cana 

dentro da usina. Se vocês não conseguirem colocar, nós vamos plantar”. Segundo o 

presidente da AFC, a usina não está disposta a dar o suporte que a AFC precisa 

para expandir a área de produção. Assim, na renovação dos contratos se decidirá o 

que irá para os fornecedores, se se voltará a plantar soja (em outras regiões) ou se 

continuará fornecendo cana para a VREC frente às novas condições que certamente 

serão impostas pela usina. Contudo, mesmo diante de obstáculos à expansão da 

produção, é indiscutível o elevado poder de negociação que a AFC tem em mãos, 

visto o alto percentual de fornecimento de cana que ela tem com a VREC. 
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4.1.2.2 Associação dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de 

Bioenergia de Goiás (APMP) 

 

Em 27 de fevereiro de 2008, um grupo de 22 produtores criou a Associação 

dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de Bioenergia de Goiás 

(APMP48), na cidade de Rio Verde-GO, basicamente em função dos problemas 

advindos da expansão da cana em Rio Verde e região: “A associação não está aqui 

na região para chamar: ‘Ou, vamos plantar cana, o negócio é bom, tira a soja daí’. 

Não, não é o papel da associação” (Gestor da APMP). Assim, a APMP foi instituída 

não para estimular a expansão da cana na região, mas para congregar os 

produtores que tenham interesse em plantar cana, orientá-los na defesa de seus 

direitos e facilitar as negociações dos fornecedores com as usinas, principalmente 

em âmbito jurídico, com relação à elaboração dos contratos de fornecimento (Gestor 

da APMP). 

Contudo, o que de fato há é a tentativa de ‘conscientizar’ os produtores de 

grãos da região a não fazerem a substituição da soja pela cana-de-açúcar: 

 

Uma das preocupações da 1ª diretoria aqui era que a cana de açúcar não passasse de 30% e 
é até hoje uma das bandeiras da associação, que seja uma diversificação dentro da sua 
propriedade e não uma monocultura, seja uma cultura diversificada. A associação defende 
que o produtor não pode passar de 30% a 40% de uma cultura, não somente de cana, de 
qualquer outra cultura dentro de sua propriedade. No momento hoje, existem produtores até 
com intenção de diminuir a área de cana. Por causa dos aumentos, se os grãos continuarem 
nesses níveis de preços que a gente está tendo, em torno de R$ 60,00/saca e isso for 
duradouro, uma, duas safras, eu acredito que vai reduzir a área de cana. Porque hoje, uma 
região de safra, safrinha, como a nossa, as regiões onde a cana entrou de safra, safrinha, 
com essas condições de preços aí, e devido a... porque a lida com a usina, já é, cria-se a 
associação pra trabalhar com as usinas. Então existem muitos atritos na relação produtor-
usina e alguns produtores eles não ficam muito satisfeitos, eles acham que não estão 
mandando no negócio deles. Então, a gente tem problema com colheita, com plantação de 
canavial, os produtores às vezes ele não tem total controle daquilo, então ele se sente 
constrangido e como os grãos hoje, está remunerando melhor, a gente teve uma mudança 
nos patamares de preços aí. A gente acredita que pode até a cana perder área e a gente 
sabe que não é de uma hora para outra. Existe um prazo, são 5/6 anos, para os produtores 
que são fornecedores e tem contrato com a usina, mas existem produtores que deixaram de 
plantar cana esse ano, já estavam com as áreas programadas para plantar cana e devido a 
essas mudanças de mercado ele voltou para grão, não plantou a cana e estão falando que se 
continuar desse jeito a hora que for renovar os contratos eles não sabem se põe cana se 
continuar nesses níveis de preços aí, tendo essa remuneração que está tendo o grão. (Gestor 
da APMP) 

                                                             
48

 O Presidente da Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG é um dos diretores da 
APMP, por isso a maioria das opiniões apresentadas no decorrer do capítulo é dele, que fala em 
nome da Comissão de Cana, contudo, expressa a opinião dos dirigentes da APMP e a sua própria 
enquanto produtor rural. A maioria das falas dos dois representantes apresenta, inclusive, o mesmo 
teor, como se fosse a mesma pessoa. 
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Atualmente, a associação tem em torno de 51 associados, que destinaram na 

safra 2012/2013 uma área em torno de 14.880ha para a produção de cana. Os 

fornecedores associados à APMP atendem basicamente às unidades Raízen, em 

Jataí; DECAL/Rio Verde, em Rio Verde; Nova Gália, em Paraúna; São Paulo, em 

Porteirão; e Tropical, em Edéia. Contudo, de acordo com seu estatuto, sua área de 

ação, para efeito de admissão de associados, abrange as regiões Sul e Sudoeste do 

estado de Goiás. 

 

4.1.2.3 Associação dos Fornecedores de Cana Goiás “Marcelo Rezende Calil” 

(APROCANA) 

 

A APROCANA foi fundada em 16 de outubro de 2006, na cidade de 

Quirinópolis-GO, tem cerca de sessenta associados que destinaram, na safra 

2012/2013, uma área aproximada de 23.700ha para a produção de cana. Seus 

associados têm contratos de fornecimento de cana firmados basicamente com as 

usinas SJC Bioenergia S/A (joint venture entre a Usina São Francisco e a Cargill) e à 

Nova Fronteira Bioenergia (joint venture entre a Usina Boa Vista e a Petrobrás), 

cujas unidades industriais estão sediadas em Quirinópolis.  

Segundo o representante da APROCANA, a principal atividade econômica 

que existia no município era a pecuária de corte. Não havia o desenvolvimento da 

agricultura, “nunca houve isso aqui”. Na safra 2004/2005 foram cultivados 

aproximadamente vinte mil hectares com soja, sendo boa parte das áreas 

arrendadas, porque não havia, por parte dos proprietários, interesse em desenvolver 

uma atividade produtiva de forma eficiente. Tal fato pode ser comprovado pelos 

contratos de arrendamento para a soja, contratos de um ou dois anos, tempo que, 

segundo ele, não é suficiente para estruturar o solo. A maioria dos contratos de 

arrendamento com soja desapareceu em função dos problemas oriundos da 

ferrugem, que elevaram os custos e reduziram a produtividade das lavouras. 

Quando a cana chegou foi considerada a “tábua da salvação” tanto para o município 

quanto para a região.  

De acordo com o representante da APROCANA, de 2000 a 2004 técnicos do 

Grupo USJ de São Paulo foram para Quirinópolis analisar a região e verificar a 

viabilidade de implantar uma indústria para processamento de cana-de-açúcar. Além 
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de mais de dez mil análises de solo realizadas para verificar sua fertilidade, 

analisaram também a logística e o preço das terras. Concluíram que havia uma 

logística que favorecia o escoamento da produção (por conta do canal de São 

Simão), solos férteis e terra barata.  

A usina veio com uma concepção diferente, com outra formação, toda 

“organizadinha”. Se não encontrasse produtores de cana no município, incentivaria a 

vinda de produtores de outras regiões, se fosse o caso até mesmo arrendando 

terras e repassando a terceiros ou, ainda, trazendo pessoas para investir no 

município. Não ficariam sem cana para o processamento. “Com uma forma muito 

nobre, reconhecida no estado (Goiás), a usina trabalha com fornecedores” 

(Representante da APROCANA). Nas palavras de Hermínio Ometto Neto, presidente 

do Grupo USJ, “temos fortes vínculos com nossos fornecedores e temos um 

compromisso com eles. Os fornecedores fazem parte desta cadeia, que não vamos 

quebrar. Temos muito respeito por quem faz a agricultura acontecer” (TAGUCHI, 

2010). 

Dessa forma, a vinda da SJC Bioenergia S/A – Usina São Francisco –, com 

uma cultura associativa, impulsionou a criação da APROCANA (Representante da 

APROCANA). 

Quirinópolis é o primeiro município canavieiro do estado de Goiás a trabalhar 

com fornecedores. Inicialmente, o objetivo da APROCANA era representar os 

fornecedores de todo o estado de Goiás, mas depois vieram as demais associações. 

A APROCANA afirma abranger as regiões Norte, Sudoeste e Sul de Goiás. A 

associação representa 52% do fornecimento de cana da SJC Bioenergia e 22% da 

Nova Fronteira. Houve a geração de empregos, ganho de qualidade de vida, 

crescimento do comércio e da população, que aumentou em dez mil o número de 

residentes. Atualmente, Quirinópolis se destaca como o maior produtor de cana do 

estado de Goiás, com 15% de toda a produção (SIFAEG, 2012). 

Para o representante da APROCANA, ao tentar sistematizar a expansão da 

cana o estado de Goiás criou uma situação por um lado benéfica, mas complexa por 

outro. Além da exigência de uma distância mínima entre as usinas (50 km) tentou-se 

que, na formação destas, no mínimo 50% da cana fosse de fornecedores, para não 

haver um monopólio nas mãos das usinas. Como os industriais não aceitaram essa 

normatização do PRODUZIR, a prefeitura de Quirinópolis “estabeleceu por lei que 
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pelo menos 50% da cana esmagada venha de fornecedores” (ROBERTO, 2012, p. 

47): 

 

No caso da Usina Boa Vista (Nova Fronteira) ela foge dessa normatização, ela escapole 
porque fala que não tem a procura (de fornecedores). Mas ela não faz nada para incentivar. 
Se você é proprietário da terra, ok, ela faz o contrato. Mas, se não é, e você chega lá e fala 
que quer produzir cana e pede que lhe transfiram um contrato, ela não faz. (Representante da 
APROCANA) 

 

A AFC e a APMP são associações formadas estritamente por proprietários 

fornecedores, enquanto a APROCANA tem entre seus associados fornecedores e 

arrendatários. 

Chamam a atenção as estratégias de atuação das associações de 

fornecedores de cana quanto ao grau de abertura a novos associados. A AFC 

atualmente fornece somente para a VREC, por isso é totalmente desta, não 

demonstrando interesse em expandir o fornecimento de cana para outras indústrias 

por falta de recursos financeiros. A APMP não estimula a expansão, mas quer 

congregar todos os que produzem cana. Já a APROCANA, apesar de se intitular 

representante das regiões Norte, Sudoeste e Sul do estado, tem participação restrita 

ao município de Quirinópolis e região. Assim, funciona como uma comunidade 

política territorial com plena aceitação dos atores já inseridos (rede inclusiva) e a 

restrição à incorporação de novos atores (rede exclusiva) (vide Quadro 04, p. 67). 

  

4.1.2.4 Associação dos Canavieiros Entre Rios (ACAER) 

 

A ACAER, localizada no Distrito de Almerindonópolis, em Cachoeira Dourada-

GO, tem em torno de dezenove associados, que ocuparam, na safra 2012/2013, 

uma área aproximada de 9.706ha para a produção de cana-de-açúcar (Assessor 

Técnico da FAEG). Depois da instituição da APROCANA, um grupo de dissidentes 

resolveu criar em Cachoeira Dourada sua associação. Assim, criaram a ACAER, que 

funciona numa algodoeira. Ainda não tem vínculo com nenhuma usina em atividade. 

Havia a previsão de que no final de 2012 começasse a cogerar energia com bagaço 

de cana da região de Quirinópolis. Diversos contatos foram feitos, mas não 

conseguimos ser recebidos pelos representantes da ACAER para realizar a 

entrevista e complementar as informações para a elaboração desta tese. 
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Com exceção da AFC, cujos documentos estão em processo de análise, 

todas as demais associações de fornecedores de cana de Goiás são filiadas à 

ORPLANA, têm estatutos regulamentados e um corpo técnico para auxiliar as 

atividades agrícolas de produção da cana e também para acompanhar (fiscalizar) as 

atividades do laboratório que mede a quantidade de ATR/t de cana dentro da 

indústria.  

 

4.1.2.5 Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG 

 

A Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG foi criada em 2008 

com o objetivo de preparar e organizar o setor canavieiro em Goiás e dar 

sustentabilidade aos fornecedores: 

 

Diante da expansão da cana, os produtores rurais começaram a se organizar. Quando a cana 
entrou no centro financeiro da soja, no estado de Goiás, os produtores de soja que arrendam 
terras para seus processos produtivos ficaram assustados com os altos valores que os 
usineiros se dispuseram a pagar pelo arrendamento da terra e resolveram implementar a 
Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia para auxiliar no processo ‘sustentável’ de 
expansão da cana em Goiás. (Presidente da Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da 
FAEG) 

 

Só pode participar da Comissão de Cana quem é produtor rural ou está 

envolvido com a produção de cana. Não se permite que representantes do 

segmento industrial canavieiro dela participem, visto que, para o Presidente da 

Comissão de Cana da FAEG, os objetivos de ambos os segmentos são 

contraditórios. A Comissão de Cana é constituída por um representante de cada 

sindicato rural, um de cada associação de fornecedores e um da FAEG. A FAEG 

sugere um nome e, caso haja consenso, este é eleito para presidi-la.  

A Comissão de Cana da FAEG não é institucionalmente vinculada à 

ORPLANA, mas de forma independente, enquanto produtor de cana, seu presidente 

é filiado. Além disso, o diretor regional da ORPLANA em Goiás é também membro 

da Comissão e vice-presidente da APMP, o que confere à Comissão mais respaldo 

técnico e político e remete à sua capacidade de aglutinação. 

Uma forma de ampliar e fortalecer a representatividade política dos 

fornecedores de cana se dá pela participação de suas representações nos fóruns de 

discussão do setor. Um desses fóruns é a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 

Açúcar e do Álcool do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
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Criada em 2004, reúne 47 representantes de órgãos e entidades dos diversos 

segmentos da cadeia produtiva, que buscam apoiar o MAPA na implantação de 

políticas públicas positivas para os ganhos de eficiência. 

A CNA, representada pelo Presidente da Comissão Nacional de Cana-de-

açúcar, é uma das entidades que possui assento na Câmara Setorial. A Comissão 

da CNA, por sua vez, é composta pelas lideranças do setor canavieiro e representa 

o setor sindical (sindicatos rurais), as associações de produtores, as cooperativas e 

as entidades civis que representam o setor primário.  

Outro membro da Câmara Setorial do MAPA é a Federação dos Plantadores 

de Cana do Brasil (FEPLANA). Apesar de ser a entidade que deveria congregar, em 

âmbito nacional, todas as associações de fornecedores de cana, na prática esse é 

um processo em construção. Segundo o presidente da Comissão de Cana da FAEG, 

a FEPLANA passou por graves problemas financeiros, de representatividade e erros 

de gestão que culminaram com o afastamento de alguns propensos associados, 

como é o caso da Comissão de Cana da FAEG e a maioria das associações de 

fornecedores de cana de Goiás, já que a APROCANA é a única associação goiana 

que disse estar associada à Federação: 

 

A primeira iniciativa concreta de organização setorial foi a criação da 
Federação Nacional dos Plantadores de Cana (FEPLANA), em 1934, logo 
após a instalação do IAA. Congrega mais de 50.000 produtores e sempre foi 
o baluarte na defesa dos interesses dos produtores de cana do país. 
Participa diretamente de todas as discussões visando o estabelecimento de 
políticas, fixação dos preços e desenvolvimento de mecanismos para o 
desenvolvimento e financiamento da lavoura canavieira. Entidades de 
caráter regional, tais como a ORPLANA e a UNIDA participam do seu 
quadro de associados, bem como todas as associações estaduais de 
plantadores de cana. (MARTINS, 2003, p. 16) 

 

Ainda que sua credibilidade política e sua capacidade de representação 

tenham sido abaladas, a FEPLANA está em um processo de reconstrução. Ademais, 

outras entidades foram mais eficientes e ocuparam seu espaço de representação, 

como é o caso da ORPLANA e da FAEG: “Representatividade você conquista com 

serviços. Não adianta criar uma Comissão de Cana-de-açúcar na FAEG se eu não 

tiver um trabalho na base, se a base não der sustentação, vai ter uma Comissão 

inoperante” (Presidente da Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG). 

No entanto, mesmo não sendo filiada à FEPLANA, esta convidou a Comissão 

de Cana da FAEG para participar como ouvinte na Câmara Setorial do MAPA, 
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evidenciando o poder de representação que a Comissão tem adquirido em âmbito 

estadual e nacional, visto ser esta “uma cadeia fechada” e participar apenas um 

representante de cada categoria. No caso dos fornecedores de cana a cadeira é da 

CNA, conforme já assinalado (Presidente da Comissão de Cana da FAEG). 

Para o Presidente da Comissão de Cana da FAEG, a atuação da Comissão é 

extenuante na defesa dos interesses dos fornecedores em função de dois fortes 

condicionantes. Primeiro, porque a maioria das pessoas que compõem a Comissão 

está sediada e desenvolve suas atividades produtivas nas áreas de maior 

competitividade por espaço em Goiás (Rio Verde e Jataí): “metade da Comissão 

está ali”. Em segundo lugar, pela necessidade de organizar o setor produtivo para 

enfrentar a magnitude das grandes corporações que estão chegando à região: 

 

Não estamos mais falando de grupos nacionais. É Bunge, Dreyfus, Shell, BP... O cenário 
mudou completamente. Temos participado de todos os eventos sobre o setor, como o Ethanol 
Summit, Conferência Datagro etc. O setor teve uma transformação gigantesca. Antigamente 
você ia nos encontros de cana e via as famílias Biagi, Ometto... Essas famílias foram 
extirpadas em cinco anos. De 2007 para cá foram cortadas. Nem coadjuvantes são. Quem tá 
lá, é quem? British Petroleum (BP), Shell, Bunge, Louis Dreyfus, Cosan, Cargill... São esses 
caras que estão lá. Mudou o cenário todo. Então, começou na época em que a gente 
começou a montar a associação. Nos organizamos muito rapidamente para tentar nos 
proteger disso. Proteção que quer dizer: primeiro, sobrevivência, porque o perfil de Goiás é o 
seguinte: todos os produtores têm algum pedaço de área dele, mas a maioria das pessoas 
que plantam 1.000ha, quando você vai olhar, 20% é área própria delas e 80% é área 
arrendada. E a cana é mais um competidor por espaço numa região em que a competição por 
espaço ‘tá ferrenha’; segundo, organizar para não deixar criar o Consecana Goiás sem o 
nosso banco de dados estar pronto; e, terceiro, para tentar preservar as áreas nas mãos dos 
produtores. Eu não posso proibir o proprietário de área a arrendar para a usina, mas eu tenho 
que mostrar pra ele que, quanto mais competidor tiver disputando aquele espaço que é dele, 
melhor ele vai ser remunerado. Porque senão a usina vem, paga um preço caro, elimina a 
concorrência, depois ela manda. É o que aconteceu em Castelândia, Maurilândia, 
Perolândia... e, em São Paulo, destruiu, não tem fornecedores. São pseudofornecedores, 
como o que aconteceu em São Paulo. Produtores são muito poucos. Produtores são 
integrados da usina, pior do que com a Perdigão. Ele não exerce nada, ele não opina nada, 
ele é um dependente da usina. Ele é um rentista e isso a gente não queria que acontecesse 
em Goiás. (Presidente da Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia/FAEG) 

 

Conforme a fala do depoente, a entrada de grandes corporações, algumas 

inclusive ligadas a segmentos econômicos e atividades distintas à atividade 

canavieira, é fato de preocupação e de receio quanto à reconfiguração de poder na 

região, uma vez que há a possibilidade de perda do poder de barganha entre os 

fornecedores e os industriais. 

O poder de representação dos fornecedores de cana em Goiás, em função da 

produção de cana que detém quando comparado ao segmento industrial é bem 

inferior. Entre associados e não associados à Comissão de Cana da FAEG existem 
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225 fornecedores de cana, que representam aproximadamente 11% de toda a 

produção de cana do estado. As usinas, por sua vez, produzem em torno de 89% da 

cana que processam, em áreas próprias e arrendadas (Assessor Técnico da FAEG). 

Contudo, há diversas estratégias que os atores dispõem para enfrentar os embates 

que surgem e a aglutinação é uma delas: 

 

Nós somos poucos e fracos temos de 8% a 11% da cana do estado, em torno de 89% a 92% 
está nas mãos da indústria. Não tenho como competir com quem pega dinheiro lá fora a 1% 
a.a. e tem 10 anos para pagar. Então se a gente começar a dividir o que é fraco, nós vamos 
ser dizimados. Nós nos aglutinamos, uma das metas que colocamos na Comissão é trazer 
todo mundo. Não quero saber se é ORPLANA, se é FEPLANA... Você está aonde? Você 
produz cana? Vamos nos unir. Com muito esforço isso está sendo mantido. Eu não sei até 
quando, porque surge uma má comunicação aqui, outra má comunicação ali, a gente tenta 
aglutinar, tentamos passar por cima desses equívocos para nos manter unidos. (Presidente 
da Comissão de Cana da FAEG) 

 

Na busca por ampliar a representação e a coesão entre os fornecedores de 

cana, há que se considerar também o interesse do industrial canavieiro traduzido em 

estratégia de atuação. De acordo com o Presidente da Comissão de Cana da FAEG, 

 

a própria usina precisa dos produtores “organizados” para facilitar o diálogo com os 
produtores, por que se ela sentar com cada um em separado vai tomar muito tempo e vão 
existir contratos díspares. Além disso, a comunicação dela com a sociedade fica ruim. A 
cana-de-açúcar tem um estigma, se os produtores que produzem cana começarem a “bater” 
na indústria a imagem dela frente à sociedade vai ficar muito ruim. 

 

Além desses atores, chama a atenção a participação, em âmbito público, do 

Ministério Público de Goiás (MPGO) na rede de poder canavieira goiana enquanto 

defensor dos interesses do conjunto da sociedade. 

 

 

4.1.3 O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) e a representação dos 

interesses sociais 

 

Por prerrogativa constitucional, o MPGO tem a competência de zelar pelo 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida. Para tanto, incumbi-lhe promover inquérito civil e ação civil 

pública, na forma da lei, para proteção, prevenção e reparação de danos causados 

ao meio ambiente, ao consumidor e a outros interesses difusos, coletivos e 

individuais indisponíveis e homogêneos.  
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O MPGO tem como órgão auxiliar da atividade funcional dos órgãos de 

execução o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (CAOMA), cumprindo-

lhe orientar, auxiliar e facilitar a atuação dos Promotores de Justiça Ambientais. 

Além do CAOMA, a Coordenação de Apoio Técnico Pericial – Unidade Técnica 

Pericial Ambiental (CATEP/UTPA) auxilia os promotores nos assuntos ambientais. 

O CAOMA fornece orientações técnicas, propõe atuações, diretrizes e 

caminhos nos assuntos pertinentes ao meio ambiente aos promotores de justiça, 

que em sua maioria estão no interior do estado. Uma das atividades que o CAOMA 

realiza é a análise dos Estudos de Impactos Ambientais e dos Relatórios de 

Impactos Ambientais (EIA-RIMAs) das atividades potencialmente poluidoras, como é 

o caso das indústrias canavieiras. Após análise prévia, os EIA-RIMAs são 

encaminhados à CATEP/UTPA para análise técnica e recomendações de 

conformidade, quando for o caso. Tais análises objetivam facilitar a autorização na 

liberação de licenciamentos para os empreendimentos que estejam em 

conformidade com a legislação específica. Em entrevista, um dos peritos ambientais 

do CATEP/UTPA informa a existência de casos em que a liberação de licenças para 

empreendimentos estiver em desconformidade com a legislação vigente. 

Após a análise, os técnicos dos CATEP/UTPA encaminham os EIA-RIMAs 

para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), 

mais especificamente à Gerência de Avaliação de Estudos Ambientais (GAE). A 

GAE é responsável pela análise dos estudos e elaboração dos pareceres técnicos 

que subsidiam o licenciamento com avaliação de impacto ambiental, bem como o 

licenciamento ambiental prévio de empreendimentos e atividades de grande porte 

(potencial ou efetivamente causadores de grande impacto ambiental). 

Além da análise do EIA-RIMA, o MPGO verifica o cumprimento dos 

programas ambientais apresentados nos estudos, cujo objetivo é mitigar ou 

compensar os danos. Contudo, a verificação somente ocorre se houver uma 

‘provocação’, uma denúncia da sociedade, momento em que se realiza uma vistoria 

e um monitoramento. A demanda é grande e o número de técnicos do MPGO é 

reduzido. Por isso, não há uma prática de monitoramento, geralmente cobrada pelo 

MPGO da SEMARH.  

Um dos maiores problemas enfrentados pelo MPGO em relação ao setor 

canavieiro em Goiás está no monitoramento à proibição da queima da cana. 

Segundo o perito do MPGO, conter ou mesmo eliminar o uso do fogo nos canaviais 
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é algo difícil de conseguir, visto a existência de fatores que dificultam o processo 

fiscalizador. Em primeiro lugar, os órgãos de fiscalização teriam que exigir das 

usinas um mapa digital com as terras arrendadas ou adquiridas que serão utilizadas 

para a plantação de cana e abastecimento do parque industrial, o que não acontece. 

Assim, “se não se sabe quem são os fornecedores de cana para cada parque 

industrial, não tem como realizar a fiscalização”. Ademais, problemas infraestruturais 

enfrentados pela SEMARH e pelo MPGO, como o número reduzido de pessoas para 

realizar as atividades de controle e fiscalização, dificultam a prevenção de danos 

ambientais (Perito Ambiental/MPGO).  

Quando questionados a respeito da queima da cana, a maioria dos 

entrevistados foi categórica em afirmar que a colheita é 100% mecanizada, que não 

existe queima e que os incêndios nos canaviais goianos são criminosos (por ex-

funcionários) ou acidentais (por raios). 

No entanto, o Presidente da Comissão de Cana da FAEG afirma que as 

usinas mais antigas (Santa Helena, Vale do Verdão e Decal) realizam a queima para 

facilitar a colheita. Nas usinas Santa Helena e Decal esse processo é menos 

intenso, porque estão cercadas por soja, uma cultura da não queima. Já na Vale do 

Verdão, cujas áreas são próprias49 (“áreas e áreas só dela”), as queimadas são 

intensas durante o período de colheita. Para o Presidente da Comissão de Cana, 

isso acontece em função da falta de um contraponto. Quer dizer, 

 

O fato de terem somente produção própria diferencia a forma de uso do fogo. Porque quando 
eu coloco mais players no negócio (fornecedores), apesar de o dinheiro ser meu e eu 
comandar, eu tenho que ser submisso porque senão isso vai agregar à minha estratégia. 
Quando eu tenho fornecedores locais dentro do processo, eu tenho cultura local dentro do 
processo. Se tiver algum erro dentro da minha área eu pego o telefone e ligo para Jataí e falo 
com o diretor da Raízen: “você não vai entrar na minha área se não for desse jeito, desse 
jeito e desse jeito”. Quer dizer, eu interfiro no processo, não financeiramente, mas eu tenho o 
poder de gestão porque a área é minha. Quando nessas outras regiões, tudo é dele, ele vai 
discutir com quem? Ás vezes não é nem que ele faz uma coisa “maléfica” para a sociedade. 
Mas, ele nem entendeu que isso é maléfico, porque ele não teve o contraponto. A 
prática dele é assim, o Know-how dele é assim. (Presidente da Comissão de Cana da FAEG) 

 

                                                             
49

 O Grupo Agromem/Vale do Verdão expandiu suas atividades no estado de Goiás com base na 
aquisição de terras para o cultivo de cana e para a implantação das unidades industriais. O modelo 
de integração do grupo é 100% de autoabastecimento, com terras próprias ou arrendadas. Esse fato 
contribui para a concentração fundiária nos municípios de influência da empresa, mas 
primordialmente em Maurilândia, Porteirão, Santa Helena de Goiás e Turvelândia, nos quais as áreas 
de propriedade do grupo (51.407,41ha) representam mais de 86,53% da participação sobre a área 
total (LIMA & RAMOS, 2009). 
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A postura do Presidente da Comissão de Cana da FAEG é de defesa dos 

interesses de seus representados. O MPGO, por meio de suas promotorias de 

justiça, propôs diversas Ações Civis Públicas (ACPs) solicitando a concessão de 

medida liminar para coibir e reparar os danos causados. Na tabela 05 apresentamos 

as ACPs interpostas pelo MPGO. 

 

Tabela 05 – Ações Civis Públicas interpostas pelo MPGO 

Promotoria Réu Causa Data 

Itumbiara APLANA – Assoc. Lavr. e Fornec.de Cana 
de Araporã; COMVALE – Coop. Mista 
Plant. Cana Vale do Paranaíba; Usina 
Alvorada Açúcar e Álcool Ltda.; 
Agropecuária Araporã Ltda.; Condomínio 
Agrícola Paranaíba 

Queima da cana 28/09/2005 

Bom Jesus de 
Goiás 

Goiasa – Goiatuba Álcool Ltda.; Vale do 
Verdão S/A*; Pindorama S/A*; Fronteira 
S/A*; Cia Agrícola Baessa S/A*; J. 
Mendonça Agrícola S/A*; Agromen 
Agropecuária Ltda.*; José Ribeiro de 
Mendonça; Libório Manoel Joaquim de 
Freitas 

Queima da cana 26/02/2006 

Carmo do Rio 
Verde 

CRV Industrial Ltda. Poeira intensa 03/08/2006 

Rialma CRV Industrial Ltda. Queima da cana 26/09/2006 

Uruaçu Uruaçu Açúcar e Álcool Ltda. Queima da cana 28/09/2007 

Stª. Helena de 
Goiás 

Usina Santa Helena; Vale do Verdão Queima da cana 19/11/2008 

* O Sr. José Ribeiro de Mendonça é o presidente da empresa.  
Fonte: MPGO (2013), tabela elaborada pela autora.  

 

As ações civis públicas interpostas pelo MPGO desqualificam as justificativas 

de que o industrial canavieiro “nem entendeu que isso é maléfico, porque ele não 

teve o contraponto”, visto que tanto em 2006 quanto em 2008 ele foi réu nas 

referidas ações. Segundo Bourdieu50 (2009, p. 185), o Presidente da Comissão de 

cana da FAEG age como o legítimo porta-voz do industrial canavieiro: 

 

o porta-voz apropria-se não só da palavra do grupo, quer dizer, na maioria dos casos, do seu 
silêncio, mas também da força desse mesmo grupo, para cuja produção ele contribui ao 
prestar-lhe uma palavra reconhecida como legítima no campo político. 

 

                                                             
50

 Ainda que a teoria neoinstitucional tenha sido eleita como o referencial teórico a sustentar esta 
tese, utilizamos também as contribuições de Pierre Bourdieu, enquanto “contribuições cruzadas” 
(KIRSCHBAUM, 2012, p. 3), para clarificar as relações de poder presentes na rede canavieira goiana.  
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De acordo com Mundo Neto (2012), os novos investimentos canavieiros 

buscam justificar-se ancorados na ideia de inovação tecnológica (tecnologia capaz 

de produzir energia renovável e sustentável em relação às fontes fósseis) e nos 

benefícios ambientais amparados pelas métricas do mercado de crédito de carbono. 

Desde os parâmetros de Kyoto, o setor canavieiro passou a ser visto como 

fornecedor de energia renovável e gerador de crédito de carbonos, fato que o 

notabiliza perante a sociedade. A estratégia consiste em afastar-se da tradicional 

usina produtora de açúcar e álcool e fortalecer a imagem de um setor fornecedor de 

bioenergia sustentável 

Dessa forma, suas externalidades ambientais negativas estariam, 

gradativamente, caindo no esquecimento, primordialmente quando à nova 

representação aditam-se soluções para as questões trabalhistas, como é o caso, por 

exemplo, da mecanização do corte da cana-de-açúcar e a regulamentação do 

contrato de trabalho para o corte manual (MUNDO NETO, 2012). 

Destarte, o MPGO assevera categoricamente que os problemas 

socioambientais que mais impactam a cadeia produtiva canavieira em Goiás são a 

poluição ambiental, como a fumaça, a fuligem, a contaminação de recursos hídricos, 

além de atrasos nos contratos de fornecimento e de arrendamento de terras e 

problemas trabalhistas. Estes últimos não foram abordados nesta tese em função de 

não se inserirem nas estratégias de poder ou apresentarem influência na relação 

entre os mesmos. 

 

4.1.4 O Governo de Goiás e a representação de seus interesses 

 

O Estado surge como um ator particular, “resultado da possessão monopólica 

de um recurso básico – a legitimidade no uso do poder público e dos recursos 

ligados a ele” (PAULILLO, 2000, p. 57). Seu poder de negociação pode ser medido 

por sua capacidade de determinar o comportamento e as ações dos demais atores. 

Além da concessão de status público àqueles que poderão participar na governança 

da rede, o poder do Estado pode ser mensurado por sua capacidade de distribuir 

recursos entre os membros da rede, como, por exemplo, ajudas econômicas, apoio 

tecnológico, mudanças constitucionais e melhora da infraestrutura, dentre outros. É 

no âmbito do estado que o setor canavieiro trava a maioria dos embates, é na 

instância estatal que eles ocorrem. 
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A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio (SIC), enquanto agência de 

governo, é responsável pelo Programa de Desenvolvimento Industrial do Estado de 

Goiás (PRODUZIR). O intuito do Governo do Estado de Goiás com o PRODUZIR é 

atrair cada vez mais indústrias para a região, gerar mais emprego e renda, reduzir 

as desigualdades sociais e regionais e ampliar a arrecadação de impostos.  

O PRODUZIR, aliado a diversos programas de desenvolvimento, teve o 

mérito de propiciar o crescimento da participação da economia goiana no cenário 

nacional. Atualmente, o estado mostra-se bastante integrado, sobretudo aos estados 

da região Centro-Sul, onde a relação de fluxo de comércio gira em torno de 40% 

tanto para compras quanto para vendas. Uma avaliação recente dos Programas 

FOMENTAR e PRODUZIR identificou que, apesar de os grandes empreendimentos 

terem surgido após suas implementações e ele haver contribuído para incrementar o 

faturamento e o valor adicionado industrial do estado, os recursos se concentraram 

na metade sul de Goiás e há algumas microrregiões que, por falta de infraestrutura e 

de aglomeração de pessoas, não usufruem dos seus benefícios (GOIÁS, 2012).  

No Apêndice H (p. 199) estão disponíveis, ainda que parcialmente, as 

informações relativas ao número de empregos gerados, aos investimentos fixos e 

aos benefícios advindos do PRODUZIR para os empreendimentos industriais do 

setor canavieiro em Goiás. Não obstante, é possível afirmar, conforme os 

depoimentos dos entrevistados, que todos os empreendimentos industriais firmaram 

contratos com o PRODUZIR.  

Como já assinalado no capítulo III, o Zoneamento Agroecológico (ZAE) da 

Cana-de-açúcar para a produção de etanol e açúcar no Brasil apontou Goiás, com 

uma área estimada de 12.600.531ha, como sendo o estado com o maior quantitativo 

de áreas aptas à expansão da cana-de-açúcar no Brasil, superando, inclusive, o 

somatório das áreas disponíveis nas regiões Norte, Nordeste e Sul do país, que é de 

12.015.467ha (MANZATTO et al., 2009). 

Questionados se, de fato, os incentivos do PRODUZIR funcionam como 

atrativo à expansão canavieira em Goiás ou se, independente de sua existência, a 

expansão ocorreria em função de fatores edafoclimáticos e dos preços mais 

acessíveis das terras se comparados com as de São Paulo, por exemplo, as 

respostas dos entrevistados foram unânimes ao afirmarem que sim, que o 

PRODUZIR é um dos principais indutores à expansão industrial no território goiano.  

Segundo o Presidente da AFC,  
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os incentivos são essenciais, se não existissem, elas (as usinas) não viriam para cá. Ela 
arrenda o preço que for e ela vai plantar. Os incentivos do PRODUZIR são fundamentais, 
senão não faria sentido. Com relação ao ZAE, estamos falando de duas coisas: novos 
empreendimentos e expansão. No caso da VREC, ela já tem o PRODUZIR, passará de 
1.500.000 para 3.000.000t e o PRODUZIR continua. Sem o PRODUZIR não vêm novas 
unidades para cá. O que vai acontecer é expansão das unidades existentes.  

 

A opinião do Representante da APROCANA evidencia o zelo que a 

associação tem para com a indústria, motivo de sua existência. Em sua percepção, 

além do PRODUZIR o governo estadual deveria conceder também infraestrutura 

básica para as empresas: 

 

O incentivo ajuda, mas não é o diferencial. Porque em contrapartida tem muita doação nessa 
história. Você dá de um lado e pega do outro. Obviamente o incentivo ajuda, mas a indústria, 
quando ela se consolida em 10 anos, que é o prazo do incentivo, ela já está pronta. A 
indústria deixa de pagar a tributação, mas está pagando muito mais em infraestrutura para os 
municípios do que se estivesse pagando a tributação e tendo o benefício correto. 
(Representante da APROCANA) 

 

O Presidente da Comissão de Cana-de-açúcar da FAEG tem uma percepção 

um tanto cética a respeito do comportamento oportunista dos empresários 

canavieiros e o valor do poder econômico. Para ele, sem os incentivos as empresas 

não viriam para Goiás: 

 

Tem que tentar analisar com lógica. O industrial, o primeiro alimento dele é a ganância. Todo 
empresário ele é movido por lucro. Se Goiás tivesse as melhores terras, os melhores 
preparos, as melhores condições logísticas, mas outros estados estivessem dado incentivo 
financeiro para atrair, não teria vindo Perdigão, não teria vindo outras empresas para cá. Ela 
iria para lá, ia se adaptar a essas deficiências. O empresário ele é remunerado pelo capital, o 
capital é o ar que ele respira. Ele tem que ser cada vez mais eficiente, ganhar mais dinheiro 
para ele continuar pensando em sobrevivência. Isso não é só no setor sucroalcooleiro não, é 
em qualquer setor. 

 

O Programa tem o objetivo de incentivar a implantação, expansão ou mesmo 

a revitalização industrial no estado. Na avaliação do Assessor Técnico do FAEG, os 

incentivos são fundamentais na atração dos investimentos, principalmente pelos 

vultos financeiros mobilizados pelas usinas, pois sem estes provavelmente elas não 

viriam para Goiás. Ele ressalta também que o governo estadual tentou minimizar o 

poderio das usinas sobre o setor canavieiro quando arriscou, por meio de uma 

cláusula do PRODUZIR, limitar que no máximo 50% da cana processada fosse de 

produção própria das usinas. Quer dizer, caso quisessem ter acesso aos incentivos, 

teriam que ampliar o percentual de cana de fornecedores: 
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Mas não funcionou. Eles (governo estadual e federal) devem olhar a cadeia produtiva como 
um todo. O fornecedor, o produtor independente, ele tem problema nessa cadeia. E também 
na outra ponta dessa cadeia, que é o consumidor, também tem problema, porque não tem um 
combustível competitivo no posto, que no caso é o etanol. Tanto em âmbito federal quanto 
estadual deveria se organizar esta cadeia que está desorganizada. Em âmbito estadual não 
há nenhuma iniciativa nesse sentido. Por isso, há a necessidade de se instituir a Câmara 
Setorial, que seria um passo importante para a construção dessa política pública. 

 

Além da falta de incentivos ao setor agrícola, sobram críticas ao governo 

estadual em função da perda de receita ocasionada pelas concessões do 

PRODUZIR (pelo menos R$ 28,1 bilhões) e da impossibilidade de se investir em 

infraestrutura, já que o estado abriu mão de receber o ICMS em contrapartida à 

chegada das usinas no território goiano: 

 

As usinas deixam de pagar três quartos do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), e isso reflete na incapacidade de o governo 
investir em infraestrutura para a própria produção de etanol. As usinas de 
álcool que já assinaram os contratos com a Agência de Fomento 
(GoiásFomento) prometeram gerar, conforme os projetos apresentados, 
92,2 mil empregos. Cada novo posto de trabalho custaria ao Estado R$ 
304,6 mil, levando-se em conta o valor dos incentivos fiscais contratados. E 
isso se as usinas realmente gerarem os trabalhos prometidos. [...] O 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) constatou que não há 
fiscalização do número real de empregos gerados, nem dos investimentos 
programados (mais de R$ 7 bilhões na construção das usinas). (SASSINO, 
2010) 

 

Apesar dos incentivos, os pleitos do segmento industrial para o governo 

estadual vão além do PRODUZIR. Para o representante sindical, o segmento 

precisa um plano de desenvolvimento de infraestrutura, como a construção e a 

recuperação de estradas e de aeroportos; adequar a legislação ambiental estadual 

às mudanças que estão ocorrendo na legislação federal; alternativas para o fim da 

“guerra fiscal” e para melhorar a competitividade industrial; e uma diferenciação 

cada vez maior entre o ICMS da gasolina e do etanol. Em âmbito federal, o pleito 

atual é para a desoneração do PIS e COFINS, dos impostos federais e também da 

folha de pagamento (Presidente do SIFAEG). 

No contexto dessa política de incentivos e atração de investimentos, alguns 

pontos merecem destaque. Há, por parte do segmento industrial, um movimento de 

pressão para que os benefícios se mantenham e para que haja uma ampliação do 

prazo de fruição – de uso – dos incentivos, que atualmente vence em 2020, para até 

2030 (REZENDE, 2011). Por seu turno, a sociedade cobra do governo o 
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acompanhamento dos benefícios que deveriam resultar das concessões realizadas 

para o segmento industrial. Estes, segundo críticas, não chegam por meio de 

investimentos em infraestrutura, saúde, educação, etc.  

Não obstante e em conformidade com o exposto no capítulo I desta tese, o 

Estado e suas ações e relações sociais, historicamente construídas, são parte de 

um processo social. A maioria das atividades governamentais tem o objetivo de 

tentar “satisfazer as demandas que lhes são dirigidas pelos atores sociais ou 

aquelas formuladas pelos próprios agentes do sistema político, ao mesmo tempo em 

que articulam os apoios necessários” (RUA, s/d). O Estado não tem autonomia e 

não é soberano o suficiente para se apartar dos conflitos que constituem a vida em 

sociedade. Ademais, não se expressa em função do monopólio do exercício do 

poder por uma única classe social; é uma composição de forças heterogêneas, 

resultante total dos reflexos dos centros de ação particular da sociedade, tal como 

delineado no pluralismo reformado. 

 

 

4.2 MUDANÇA NA COMPOSIÇÃO DO SEGMENTO INDUSTRIAL: NOVOS 

ATORES, DEMANDAS DIFERENCIADAS 

 

 

A entrada de grandes grupos econômicos, alguns inclusive de atividades 

distintas do segmento canavieiro, tem influenciado a coordenação da cadeia 

produtiva. De acordo com o Assessor Técnico da FAEG,  

 

com a chegada dos grandes grupos e das joint ventures, o acesso por parte da FAEG às 
usinas ficou mais complicado. Os distintos interesses dos grupos interferem no contato, na 
proximidade. Os fornecedores não têm facilidade de acesso, os contratos ficaram mais 
rígidos, não há maleabilidade nas cláusulas contratuais, vem de cima para baixo. Aí entra o 
papel da FAEG: na relação entre fornecedor e indústria, estão na busca por estreitar essas 
relações. 

 

Há duas situações a considerar a respeito da entrada dos grandes grupos no 

setor canavieiro goiano: a dificuldade de coordenação da cadeia por parte das 

representações de interesse e a ampliação da concentração de renda no setor. 

Com a crise do Proálcool várias usinas tiveram suas atividades suspensas e, 

em 1999, apenas onze unidades funcionavam em Goiás. Nesse período, teve início 
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um processo de expansão do setor canavieiro, com empresários vindos do 

Nordeste, basicamente de Pernambuco, em função da restrição de área e condições 

climáticas desfavoráveis à atividade em sua região de origem. Depois, a partir de 

2003, há um novo momento de expansão, com grupos vindos das regiões Sudeste e 

Nordeste, bem como empresas de outros segmentos profissionais que também 

resolveram expandir suas atividades para o setor canavieiro (Presidente do 

SIFAEG). 

Assim, a formatação da cadeia produtiva canavieira está sendo realizada com 

elevada concentração espacial das usinas nas mesorregiões Centro e Sul do estado 

de Goiás, principalmente na mesorregião Sul, que concentra 65% dos 

empreendimentos, o que corresponde a 34 usinas, com destaque para as 

microrregiões: Meia Ponte (09), Sudoeste (14) e Rio dos Bois (06), dispostas no 

mapa 02 (p. 126). Em seguida, aparece a mesorregião Centro Goiano com doze 

usinas, mais da metade na microrregião de Ceres, que tem sete usinas. No quadro 

05 encontra-se a disposição das usinas por Grupo, sendo possível verificar a 

concentração de alguns deles em determinadas microrregiões goianas:  

 

Quadro 05 – Relação dos grupos controladores, a microrregião de atuação, a 

localização da usina e a situação de funcionamento 

Grupo Microrregião Localização da 

Usina 

Situação 

Agromen (GO/SP) Meia Ponte Itumbiara Operando 

Agromen (GO/SP) Sudoeste Santa Helena Operando 

Agromen (GO/SP) Sudoeste Santo Ant.º da Barra Operando 

Agromen (GO/SP) Rio dos Bois Turvelândia Operando 

Agromen (GO/SP) Sudoeste Rio Verde Prov. Implantação – 2015 

Andrade (SP) Sudoeste Rio Verde Prov. Implantação – 2015 

Aurélio Nardini Sudoeste Aporé Prov. Implantação – 2013 

BP Biocombustíveis Rio dos Bois Edéia Operando 

BP Biocombustíveis Meia Ponte Itumbiara Operando 

Brascap (SP) Meia Ponte Goiatuba Operando 

Caçu Ind. e Com. de 
Açúcar e Álcool Ltda. 

Meia Ponte Vicentinópolis Operando 

Centroálcool S/A Anápolis Inhumas Operando 

Cerradinho Bio Sudoeste Chapadão do Céu Operando 

Destilaria Catanduva 
Ltda. 

Sudoeste Rio Verde Operando 

Família Dourado – 
Usina Ipojucá S/A (PE) 

Sudoeste Serranópolis Operando 

Farias (PE) Anicuns Anicuns Operando 

Farias (PE) Vão do Paranã Iaciara Prov. Implantação – 2015 
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[Continuação do quadro 05] 

Farias (PE) Anápolis Itaberaí Prov. Implantação – 2014 

Farias (PE) Ceres Itapaci Operando 

Farias (PE) Ceres Itapuranga Op. Suspensa 

Farias (PE) Anicuns Turvânia Prov. Implantação – 2014 

França (Pres. Usina: 
Jean Luc Paquereau) 

Rio dos Bois Paraúna Operando 

GAESA Group LLC Entorno 
Brasília 

Abadiânia Prov. Implantação – 2014 

Grupo Alda Particip. Entorno 
Brasília 

Vila Boa Operando 

Grupo Colorado (SP) Meia Ponte Morrinhos Operando 

Grupo Souza e 
Filhos/GO 

Sudoeste Montividiu Operando 

Ipê Agroindustrial  Anápolis Inhumas Operando 

Jalles Machado S/A Ceres Goianésia Operando 

Jalles Machado S/A Ceres Goianésia Operando 

Japungu/Cavalcanti de 
Morais (PB) 

Ceres Carmo do Rio Verde Operando 

Japungu/Cavalcanti de 
Morais (PB) 

Ceres Rubiataba Operando 

Japungu/Cavalcanti de 
Morais (PB) 

Porangatu Uruaçu Op. Suspensa 

LASA - Lago Azul S/A Catalão Ipameri Operando 

Matary/Família do 
Zeca Maranhão (PE) 

Ceres Goianésia Operando 

Matary/Família do 
Zeca Maranhão (PE) 

Quirinópolis São Simão Operando 

Nova Fronteira Meia Ponte Bom Jesus de Goiás Prov. Implantação – 2014 

Nova Fronteira Quirinópolis Quirinópolis Operando 

Odebrecht S/A (BA) Quirinópolis  Caçu Operando 

Odebrecht S/A (BA) Sudoeste Mineiros Operando 

Odebrecht S/A (BA) Sudoeste Perolândia Operando 

Particip. JB 
(PE/ES/PB) 

Rio dos Bois Jandaia Operando 

Raízen S/A Sudoeste Jataí Operando 

Raízen S/A Sudoeste Montividiu Prov. Implantação – 2015 

Raízen S/A Rio dos Bois Paraúna Prov. Implantação – 2014 

Sada (MG) Aragarças Aragarças Prov. Implantação – 2013 

Sada (MG) Aragarças Montes Claros Prov. Implantação – 2014 

Santa Helena Sudoeste Santa Helena Op. Suspensa 

SJC (Cargill+USJ) Meia Ponte Cachoeira Dourada Prov. Implantação – 2013 

SJC (Cargill+USJ) Quirinópolis Quirinópolis Operando 

Usina Canadá S/A Rio dos Bois Acreúna Op. Suspensa 

Usina Cansanção do 
Sinimbu (AL) 

Sudoeste Serranópolis Em fase implantação 

Usina São Paulo Meia Ponte Porteirão Operando 

VREC Meia Ponte Goiatuba Operando 
Elaboração: A autora. 
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Mapa 02 – Microrregiões do estado de Goiás 

 

Fonte: SEGPLAN/SEPIN, 2013b. 

 

 

No mapa 03 apresentamos a distribuição das usinas em operação, em fase 

de implantação e com operações suspensas, em conformidade com as informações 

do quadro 05: 
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Mapa 03 – Distribuição das usinas canavieiras no estado de Goiás 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo; SIEG (2013). 

 

O Presidente do SIFAEG exalta a importância dessa heterogeneidade no 

ambiente canavieiro. Segundo ele, toda diversidade é bem-vinda em função dos 

benefícios gerados pela possibilidade da troca de experiências. Gestão familiar em 

fase de profissionalização, gestão familiar já profissionalizada, empresas de outros 

setores com outras formas de gestão, enfim, formas diferentes de gerir um negócio. 

Isso não implica em uma ser mais profissional do que a outra, apenas são 

diferentes: 

 

Então, tínhamos grupos que estão aqui há mais de 30 anos, que são grupos familiares como 
o Grupo Jalles Machado, tínhamos a Família Balestra que possuía uma unidade, mas acabou 
vendendo. A Construtora Construcap que veio na década de 1980 e montou a usina Goiasa e 
o Grupo Naoum. Depois recebemos essas empresas do Nordeste, o Grupo Farias, o Grupo 
da Família Zeca Maranhão e o Grupo Japungu, que têm unidades na Paraíba, mas a sede do 
grupo é em Recife. Depois, vindo do Nordeste o Grupo Ipojucá, em Serranópolis. Ao mesmo 
tempo, começamos a receber os empresários tradicionais de São Paulo, como a Cosan, o 
Grupo São Martinho, Grupo São João de Araras, Grupo Cerradinho. Começamos a receber 
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os novos players do setor. Tradings como a Cargill comprou um “pedaço” da usina em 
Quirinópolis e entrou no setor. Recebemos empresas do setor de petróleo, como Petrobrás e 
British Petroleum e de setores da construção como o Grupo Odebrecht. São grupos com 
tamanhos diferentes e origens diferentes. Alguns grupos com estruturas familiares ou grupos 
profissionais. No Brasil temos 430 unidades, com mais ou menos duzentos grupos. Aqui em 
Goiás temos 34 unidades em safra. Quando se analisa, temos 26 grupos em diferentes 
tamanhos.

51
 (Presidente do SIFAEG) 

 

Mesmo assim, para o SIFAEG, que atua na representação dos interesses dos 

industriais canavieiros goianos, não é tarefa fácil gerenciar os conflitos advindos da 

heterogeneidade do setor usineiro em função da expansão da cana-de-açúcar no 

estado de Goiás. Isso porque essa heterogeneidade pode, em determinado 

momento, impulsionar as empresas a um processo de homogeneização tornando-as 

cada vez mais semelhantes. As empresas competem tanto por recursos e clientes 

quanto por poder político e legitimação institucional e por adequação social e 

econômica. Assim, para seu ingresso em novos espaços, “as empresas adotam 

instrumentos de gestão que orientaram o comportamento dos seus integrantes no 

sentido de garantir e ampliar a legitimidade e a confiabilidade da empresa” (MUNDO 

NETO, 2012, p. 59). 

 

A questão da heterogeneidade que eu coloquei que era muito saudável, mas o fato de você 
ter empresas com interesses diferentes, por exemplo, uma coisa é uma empresa que é 
essencialmente uma trading, outra que é essencialmente uma produtora de petróleo, outra 
que tem atividades preponderantes no seu grupo econômico como construção civil e outra 
coisa é você ser uma empresa que vive 100% do negócio. Ou uma empresa que é 
distribuidora de combustível. Então, você passa a lidar também com interesses em muitos 
momentos divergentes. Mas, por mais que você tenha algumas questões divergentes, você 
tem muitas convergentes e daí a importância das entidades de classe fortes para saberem 
dar um valor maior nas convergências e saber administrar as divergências e eventuais 
conflitos e interesses que possam surgir nesse momento. (Presidente do SIFAEG) 

 

O discurso do representante sindical busca enaltecer o sindicato como a 

entidade capaz de conciliar as divergências que surgem, ainda que as demandas 

dos ‘novos players’ não sejam resolvidas em âmbito local, mas nacional e até 

internacional, de acordo com o perfil econômico de cada investidor. Apesar de terem 

plantas industriais sediadas no estado de Goiás, alguns grupos vindos de São Paulo 

e investidores de outros segmentos produtivos são filiados diretamente à UNICA, 

como é o caso da BP, Odebrechet, Raízen, SJC Bioenergia, Nova Fronteira e 

CerradinhoBio (UNICA, 2013). Tal fato pode justificar a opinião do Presidente da 
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 De acordo com o quadro 07, há no estado de Goiás 32 grupos de diferentes portes na gestão do 
segmento industrial canavieiro. 
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Comissão de Cana da FAEG, que afirma existir preponderância de alguns grupos 

econômicos em detrimento de outros dentro da UNICA. Além disso, certamente suas 

demandas são tratadas diretamente em âmbito nacional na UNICA e na CNI e não 

no SIFAEG em âmbito local.  

Há que se considerar, contudo, a importância do apoio que o SIFAEG 

dispensa a todos os grupos enquanto facilitador da interação local, quando da 

aproximação com a comunidade onde pretendem instalar sua planta industrial, visto 

que “o sindicato faz a ponte entre as empresas e a sociedade e entre as empresas e 

o governo tanto federal e estadual quanto municipal” (Presidente do SIFAEG): 

 

O poder sobre o grupo que se trata de trazer a existência enquanto grupo é, 
a um tempo, um poder de fazer o grupo impondo-lhe princípios de visão e 
de divisão comuns, portanto, uma visão única da sua identidade, e uma 
visão idêntica da sua unidade. (BOURDIEU, 2009, p. 117) 

 

Um dos pontos a ressaltar dessa heterogeneidade é a capacidade que alguns 

grupos têm de, nos períodos de crise como a do momento atual, manterem tanto as 

unidades industriais em plena atividade quanto dar sequência aos projetos 

greenfields já iniciados. Nesses casos, é o poder econômico dos grandes grupos, 

principalmente os vinculados ao capital internacional, que prepondera em relação às 

unidades descapitalizadas: 

 

Se for companhias de capital externo, que são de outros setores, exemplo: Bunge, Cargill e 
Dreyfus que estão com milho e soja e são líderes mundiais de commodities, elas não têm 
uma visão de curtíssimo prazo. Elas estão pensando estrategicamente. E o negócio cana-de-
açúcar, o faturamento nacional delas, global, é mínimo, isso não vai atrapalhar o 
investimento. Se for uma Shell tipo Raízen também não vai atrapalhar o investimento. Mas, 
empresas nacionais que precisam de capital nacional para investir nisso e que vivem de 
álcool e de açúcar exclusivamente, eu duvido que sejam tocados adiante esse projeto. 
(Presidente da Comissão de Cana da FAEG) 

 

De acordo com Paulillo (2000, p. 19), nos casos em que a assimetria de poder 

é muito intensa prescinde-se de uma coordenação estratégica, visto a necessidade 

que a rede tem de uma indução externa que impulsione o ambiente competitivo e 

cooperativo; primordialmente nos casos de redes de poder que estão inclusas em 

economias de grande heterogeneidade estrutural, como é o caso exemplificado para 

o setor industrial. 
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As diferenças estruturais entre as usinas têm levado à concentração dentro 

do setor canavieiro, visto a grande quantidade de área demandada para suas 

atividades industriais, de processamento e agrícolas para a produção de cana:  

 

O industrial ele é fantástico, é só fazer um levantamento e eu acho que essa concentração 
ela não está finalizada, ela vai aumentar. Na área industrial, sim. Na área do fornecedor, sim. 
Porque os custos estão subindo: custo trabalhista, custo ambiental, custo de gestão, custo 
tributário, tem que ter uma gestão tributária muito eficiente. Essa nova normatização do 
agronegócio brasileiro é muito grave. (Presidente da Comissão de Cana da FAEG) 

 

Essa heterogeneidade presente no setor industrial também se faz presente no 

segmento fornecedor. Entre os fornecedores há estruturas diferenciadas capazes de 

interferir na governança da cadeia. Em Quirinópolis, a diversidade socioeconômica, 

aliada ao caráter cultural (conhecimento, costumes e hábitos) dos fornecedores, 

diferencia as atividades nas propriedades e interfere na coesão grupal, 

principalmente quando as normas e regras elaboradas no âmbito da associação não 

tem plena aceitação entre todos os atores envolvidos: 

 

Há canaviais estritamente tecnológicos com irrigação, com produtividade. Outros não, ‘a 
usina é que tem que ceder de alguma forma’. E a APROCANA é que tem que fazer sua parte 
técnica lá na propriedade. Busca-se conscientizar o fator produtividade. No primeiro ciclo 
tivemos muitos problemas com tratos culturais. A usina (São Francisco) assumiu tudo, veio no 
intuito de congregar e assumiu responsabilidades como se fosse dela: preparo de solo de 
terceiro, de plantio, de tudo. Você como proprietário da terra, ela fazia tudo, te entregava 
prontinho. [...] A usina presta o serviço da colheita, colhe e põe na usina. A usina veio com 
todo aparato, agora ela já começou a não fazer parte da história. Por exemplo, trato de solo a 
usina não faz mais, você pode terceirizar. [...] É preciso investir em tratos culturais, zelo, não 
deixar ela sujar, adubar corretamente, tudo isso é cultura, investir na lavoura para aumentar a 
produtividade. Aqui nós ainda estamos caminhando, mas é um processo que gera conflitos, 
principalmente porque envolve questões financeiras. A maior queixa com a usina está voltada 
para o custo de colheita. Segundo a usina, canaviais produtivos são mais baratos para colher 
porque tem mais matéria-prima. Canaviais improdutivos são mais caros, porque se gasta o 
mesmo material e se leva pouca cana para a indústria. As médias (de produtividade) foram 
uma tragédia e os bons estão pagando pelos maus (produtores). Em 2013 será pago por 
produtividade. Canavial de baixa produtividade será penalizado. (Representante da 
APROCANA) 

 

Gerenciar a tensão e os conflitos advindos de uma diferenciação econômica é 

uma das dificuldades que o Presidente da AFC também enfrenta, principalmente em 

função de não existir na região uma cultura para o trabalho em parceria: 

 

A heterogeneidade entre os associados atrapalha a aglutinação de interesse na associação. 
Na hora de discutir algum ponto dentro das reuniões, uma pendência, a gente vota e esse 
voto é por cabeça, não é por peso de área. Nós temos hoje 50% das áreas dos associados 
nas mãos de 04 agricultores e os outros 50% nas mãos de 15 ou 16. Na hora dessas 
decisões é complicado, às vezes tem produtor de 100ha e o voto dele é igual àquele que tem 
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5.000ha. Na região não tem cultura de associativismo, nem de cooperativismo. É uma 
estrutura falida aqui na região. Todos têm um pouco de pé atrás com isso. Foi muito difícil, 
tivemos muita dificuldade para montar esse esquema nosso. E até hoje a gente enfrenta 
dificuldade para manter essa estrutura. (Presidente da AFC) 

 

Assim, as distinções em termos de apropriação dos recursos de produção, do 

capital social52 e do nível de participação nas associações de representação de 

interesses favorecem a adoção de ações sociais diferenciadas acerca dos contratos 

celebrados com as usinas. São essas diferenças socioeconômicas que 

proporcionam vantagens ou desvantagens para as diferentes categorias de 

fornecedores de cana. 

 

 

4.2.1 O sistema CONSECANA: sensos e dissensos de uma institucionalidade 

 

Um dos pontos de consenso entre industriais e fornecedores de cana em 

Goiás é o modelo CONSECANA-SP (Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, 

Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo) de fixação de preços, que vem obtendo 

relativo sucesso apesar de descontentamentos pontuais por parte dos 

fornecedores53. O CONSECANA foi constituído em junho de 1999 por meio da 

associação da UNICA e da ORPLANA: 

 

O CONSECANA-SP estabelece a remuneração da matéria-prima e 
apresenta regras mínimas de relacionamento entre fornecedores e usinas. 
No CONSECANA, a base para o pagamento da cana é a pureza do caldo, 
determinada por meio da quantidade de Açúcares Totais Recuperáveis 
(ATR) contida na matéria-prima entregue e também com base no preço 
obtido na venda dos produtos finais (açúcar e álcool), mas não dos 
subprodutos, das unidades industriais. Este é um dos motivos de conflito 
sobre o sistema, mas que não impede o seu funcionamento até o momento. 
As finalidades do CONSECANA-SP, definidas em seu estatuto, são de 
ordem regulatória com o objetivo de garantir a participação nos ganhos da 
produção para todos os agentes econômicos envolvidos, aprimoramento da 
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 Segundo Bourdieu (2002, p. 67), “o capital social é o conjunto de recursos atuais ou potenciais que 
estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como 
conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem 
percebidas pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações 
permanentes e úteis. Essas relações são irredutíveis às relações objetivas de proximidade no espaço 
físico (geográfico) ou no espaço econômico e social porque são fundadas em trocas 
inseparavelmente materiais e simbólicas cuja instauração e perpetuação supõem o re-conhecimento 
dessa proximidade”. 
53 Apesar de tentativas para a formação de um conselho de produtores próprio, em Goiás utiliza-se o 

CONSECANA-SP para remunerar os fornecedores, o que não é totalmente adequado, tendo em vista 
que os mixs de produção das usinas nos dois estados são diferentes (OTTO et al., 2012, p. 119). 
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qualidade do produto e conciliação de conflitos. Deve-se destacar que, 
embora o primeiro objetivo reforce o fato de que a câmara representa todos 
que participam da cadeia, a representação efetiva é de fornecedores de 
cana e empresários da agroindústria. Governo, trabalhadores agrícolas e 
industriais e fornecedores de equipamento não participam das discussões. 
O manual do CONSECANA é bastante detalhado quanto às regras para 
determinar a qualidade da cana-de-açúcar, mas, mesmo assim, ocorrem 
desavenças entre fornecedores e unidades industriais no que se refere à 
amostragem para coleta do material. Os fornecedores reclamam do 
direcionamento dos furos da sonda para as pontas da cana-de-açúcar, 
gerando amostras com mais fibras e menor teor de sacarose, visto que a 
concentração de açúcares no colmo ocorre da base para a ponta. Assim, 
caso a cana-de-açúcar não esteja no estágio ótimo de maturação, a ponta 
terá maior teor de fibra e menor teor de sacarose. Além disso, diversos 
produtores queixam-se de que os aparelhos laboratoriais nem sempre estão 
bem calibrados, gerando um clima de desconfiança entre fornecedores e 
indústrias e um constante debate sobre a melhor forma de fazer a 
amostragem de qualidade. (BELIK et al., 2012, p. 19) 

 

Com o CONSECANA, o setor logrou progredir em outros temas, como a 

questão da disseminação de um padrão tecnológico agrícola e industrial mais 

avançado, a remuneração dos trabalhadores rurais e até mesmo o preço da terra 

(BELIK et al., 2012).  

Mesmo sendo considerado democrático, justo, honesto, transparente e 

preciso por todos os entrevistados durante a pesquisa de campo, o CONSECANA 

não está imune a críticas. De acordo com o Presidente da Comissão de Cana da 

FAEG,  

 

ele é mais favorável ao usineiro do que ao produtor de cana. Pega-se a matéria-prima, 
trabalha ela e sai açúcar e etanol em suas várias modalidades, remunera-se da ponta pra 
trás. Quer dizer, para o industrial é um processo muito tranquilo, porque ele nunca vai pagar 
mais do que vale o produto. Evita-se picos de preços. Para Goiás ele ainda é necessário, 
porque não se tem background para implementar um CONSECANA para Goiás. 

 

Essa situação representa bem o que Vian (2012, p. 2) constatou em trabalho 

recente, no qual avalia o sistema CONSECANA-SP e a necessidade de 

aprimoramento: 

 

As principais queixas dos produtores dizem respeito à necessidade de 
maior participação da matéria-prima no custo final dos produtos (açúcar 
e/ou álcool), falta de acesso dos produtores às decisões das unidades 
industriais no momento da comercialização dos produtos e inexistência de 
uma forma efetiva de se verificar os números do fechamento que irão 
compor os preços da matéria-prima. Nesse contexto, os produtores 
salientam que apenas as unidades industriais têm o poder de decisão, o 
que exerce impacto direto no preço final da cana-de-açúcar. Assim sendo, 
o modelo exige transparência, confiança e troca de informações, que ainda 
não são praticados por todos os grupos econômicos. 
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Por outro lado, de acordo com o representante da APROCANA, ainda 

prevalece um processo de aprendizagem de todos que estão na cadeia produtiva 

canavieira. “Todos, somos pioneiros. Imagine uma indústria que veio para Goiás e 

‘enterrou’ aproximadamente R$ 1 bilhão (na indústria) e todos abraçaram a causa. 

Criou-se uma cultura. Então, foi aos poucos, um trabalho formiguinha que precisa 

avançar ainda mais”.  

Além disso, um dos principais e mais recorrentes problemas enfrentados na 

relação entre fornecedores e industriais diz respeito às questões financeiras 

(pagamento dos fornecedores). Mesmo que os contratos estipulem que o 

pagamento pelo fornecimento da cana-de-açúcar será calculado pela média do ATR 

individual do fornecedor, a usina tem utilizado o valor para pagamento da produção 

com base em sua média do ATR. Dessa forma, os fornecedores mais eficientes na 

realização dos tratos culturais, com gastos elevados em adubação e cobertura dos 

canaviais, e que atingiram uma média de ATR superior à da usina sofreram redução 

de suas receitas. Consequentemente, diversos conflitos surgiram. 

No período de colheita algumas usinas prestam serviços de corte, 

carregamento e transbordo (CCT) para seus fornecedores, fato que têm causado 

dissenso entre eles por envolver vários fatores, sendo um deles o custo do CCT, que 

oscila de 35% a 60% da receita bruta da produção e está diretamente relacionado 

com a distância e a média de ATR do produtor. Outro fator refere-se à época de 

realização da colheita, pois esta, ao ser determinada pela usina, tem influência na 

produtividade e na média de quilograma de ATR da cana-de-açúcar colhida. Os 

recursos tecnológicos (máquinas e equipamentos) utilizados para realizar esses 

serviços têm altos custos e tendem a inviabilizar aos fornecedores suas aquisições, 

caso se comparem os custos em relação aos benefícios. 

Constata-se que não há um mecanismo de proteção ao fornecedor, visto seu 

custo de produção independer dos preços do açúcar e do álcool e sua remuneração 

ser totalmente dependente destes. A indústria conseguiu, nos últimos anos, baixar 

seu custo e melhorar sua eficiência. Assim, o mesmo passou a representar um 

percentual menor do preço dos produtos finais. Apesar disso, o sistema 

CONSECANA não sofreu alteração (VIAN, 2012). 

Segundo os entrevistados, a necessidade de implantação do CONSECANA 

Goiás é ponto de consenso para a maioria, assim como a impossibilidade de que 
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isso aconteça a curto ou mesmo a médio prazo. Para implementar o CONSECANA 

Goiás prescinde tanto de uma instituição que tenha capacidade técnica e que seja 

confiável no processamento das informações quanto de um banco de dados com 

informações completas e fidedignas que deem subsídios a respeito da atividade no 

estado. Dentre essas informações é preciso que haja um histórico de preços e de 

produção, que se saiba qual a história da atividade no Estado; quais são as 

variedades de cana aptas para a região, visto que ainda estão em fase de pesquisa 

e desenvolvimento variedades de cana adequadas para a região do Cerrado; e que 

se levante qual é a produção de cana por variedade. Ou seja, há uma dependência 

de n fatores para que haja condições de se estabelecer um CONSECANA Goiás. 

Para o Presidente da AFC, na associação não há nenhuma discussão para 

implantar o CONSECANA Goiás. Segundo ele, o modelo que mentalizaram desde o 

início foi o CONSECANA-SP e todos estão satisfeitos com ele: 

 

Até porque, vai criar o CONSECANA Goiás. Qual a confiança eu vou ter nesse índice? 
CONSECANA-SP tem quantos anos? Será que não vou dar um “tiro no pé”? Vou optar Goiás 
e vou receber menos? É melhor ficar com o tradicional CONSECANA-SP. Se amanhã ou 
depois vier uma lei obrigando a usar o CONSECANA Goiás, nós vamos bater o pé para 
continuar usando o CONSECANA-SP. No modelo utilizado em Goiás, se tirar a Bom 
Sucesso, na média nós vamos ficar com 80% das canas das usinas, fornecedor aqui é muito 
pequeno, aí a indústria que vai mandar na renovação dos contratos, porque contrato assinado 
não tem como mexer. No nosso caso, se continuar 30% de cana da indústria e 70% de 
fornecedor quem resolve é o fornecedor. (Presidente da AFC) 

 

O sistema CONSECANA-SP tem alta legitimidade de processos e é um 

instrumento regulador de conflitos. Assim, o CONSECANA Goiás deve objetivar a 

construção de institucionalidades locais com o mesmo grau de legitimidade. Por 

outro lado, à medida que o setor canavieiro goiano acata as institucionalidades 

delineadas pelos atores canavieiros da região Sudeste do Brasil, constata-se tanto o 

grau de influência externa destes no território goiano quanto a expansão dos seus 

interesses na rede canavieira presente no estado de Goiás. Quer dizer, a rede de 

poder do território goiano delineia-se como a expansão dos interesses dos atores da 

região Sudeste, mais especificamente do estado de São Paulo. 

 

4.2.2 O avanço da cana-de-açúcar e os usos da terra 

 

No processo de concentração de renda, chama a atenção o quesito 

“concentração de terras entre os usineiros”. A maioria das usinas trabalha com 
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produção de cana própria, mas primordialmente por meio do arrendamento de 

terras: 

 

Usineiro ele tem uma vantagem, ele é um gestor financeiro. Com esses preços da terra é 
muito mais interessante para ele arrendar do que comprar. Então, ele faz contratos longos de 
07, 10, 12 anos. Em Cabeceiras eu vi um absurdo de um produtor arrendar a área dele por 21 
anos. Quer dizer, esse cara abriu mão da propriedade dele, ele arrendou por 21 anos. Por 
que o usineiro vai dispender milhões imobilizado na terra? Outra coisa que nós temos que 
entender é o volume investido por tonelada de cana, é muito grande para uma usina. Uma 
usina de 5 ou 6 milhões de dólares, 2 ou 3 milhões as pequenas. Além de investir isso na 
usina eu tenho que plantar e cultivar a cana e manter todo esse status. Então, o dinheiro de 
todo esse imobilizado é altíssimo. Quanto menos ele imobilizar para ele é o melhor. Ele 
prefere pagar um arrendo mais caro e conseguir a terra do que comprar a área. Ele sinaliza 
que vai comprar, faz todo o cenário que vai comprar, mas quando você vai ver quase nenhum 
compra e quando compra são áreas muito pequenas para por sua indústria. [...] Por outro 
lado, nós temos regiões que um grupo só controla financeiramente a região, vou nominar: 
Castelândia, Maurilândia e Turvelândia. Os arrendos são baratos, o preço da terra subiu no 
estado inteiro, lá não sobe porque tem um comprador. Ele monopolizou economicamente a 
região. A região não pode crescer. Santa Helena tem uma parte que não cresce de jeito 
nenhum. Essa parte mais ligada a Rio verde cresce. Por que a cana não conseguiu 
monopolizar aqui? Por causa dessa competição de área. A usina, ela visitou as propriedades 
que eram plantadas por sojicultores, ofertou o arrendo mais caro para tirar o agricultor, mas o 
proprietário da terra falou “não, para você eu não arrendo”, para ele plantar cana e isso me 
surpreendeu muito, a maturidade do proprietário das terras dessas regiões. O fato de não 
acreditar no ouro ofertado. Isso foi muito bom. (Presidente da Comissão de Cana da FAEG) 

 

Dirime-se do exposto que o espaço de organização de um CAI “é concreto e 

seus diferentes atores se movimentam dentro das características dadas não só 

pelas expectativas econômicas, mas, principalmente, pelo ambiente institucional 

territorial e pela cultura local” (PAULILLO, 2000, p. XIII). 

Ainda que o modelo CONSECANA seja a forma usual de pagamento, há 

relatos de ilicitudes praticadas por usinas na formatação dos contratos de 

arrendamento: 

 

Sabe-se de usinas que estão praticando ilicitamente algumas ações. Por exemplo, o 
CONSECANA rege que o arrendamento é 121,97 kg de ATR/t cana no contrato, mas também 
existe 109,40 kg de ATR/t cana. Colhe-se a cana, põe na esteira e paga-se sobre 109,40 e 
também paga sobre 121,97, que é a forma correta. Como no CONSECANA tem o valor de 
109,40 algumas usinas tentam formatar os contratos por esse valor. Nesse momento 
prescinde-se da FAEG para defender os produtores na formatação dos contratos. Ela tem 
que fornecer respaldo jurídico onde não há associações. Há casos em que as usinas 
formatam os contratos com valores de 109,40. Para o produtor displicente ele vai receber por 
tonelada (e vai!), mas ele não se atenta ao valor pago: 109,40 ou 121,97. É questão de fazer 
as contas. (Representante da APROCANA)

54
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 O valor do ATR também é utilizado como referência para os arrendamentos. O produtor arrenda 
sua terra para a unidade industrial e recebe um valor fixo de ATR/t de cana produzida na sua 
propriedade. Essas unidades utilizam dois índices: o índice cana campo (quando a usina vai buscar a 
cana-de-açúcar na propriedade), de 109,19, e o índice cana esteira (quando o produtor é responsável 
pela entrega da cana na indústria), de 121,97 (SACHS, 2007, p. 64). 
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Dentre os vários problemas que existem na relação entre indústrias e 

proprietários rurais, os contratos de arrendamento são um item que inspira cuidado 

por parte da FAEG. O baixo poder de negociação das associações de representação 

de interesse é, certamente, uma das principais causas para explicar a ausência de 

um contrato padronizado: 

 

Os contratos são muito diferentes entre as usinas e os fornecedores. Isso em função de as 
usinas serem de grupos diferentes, empresários diferentes às vezes tem uma visão diferente 
dentro do negócio deles, o que ocasiona contratos muito diferentes. A tentativa da FAEG, ‘por 
meio de uma ação política, porque a gente exerce uma ação política muito grande’, é de 
tentar promover um contrato padrão entre as usinas para evitar discrepâncias, evitar muitas 
distorções que existem atualmente com relação a contrato de arrendamento. Se pegar 34 
usinas, todas irão apresentar um contrato diferente. Inadimplência é o maior problema entre 
os arrendamentos. A FAEG, por meio do relacionamento com o SIFAEG/SIFAÇUCAR, busca 
minimizar esses problemas, com uma atuação direta com os sindicatos, para tentar contornar 
algum problema localizado. (Assessor Técnico da FAEG) 

 

Por outro lado, a própria FAEG admite que a questão dos arrendamentos não 

é fácil de solucionar, pois envolve a questão econômica, que desperta de fato o 

interesse do produtor rural: 

 

Se o individuo está ali numa dificuldade financeira, a propriedade dele não está dando 
nenhuma renda para ele, é muito mais cômodo arrendar aquele negócio e ir embora para a 
cidade. Vai ter o dinheiro lá na conta dele todo mês, tranquilo, sem problema, ou vai para a 
praia. É um processo complicado. A gente (FAEG) traz para ele o aspecto negativo dessa 
questão. Porque se a usina tiver uma situação de inadimplência com ele, ele vai sentir na 
pele como muitos sentiram em 2008 e 2009 o que é essa inadimplência. Porque o individuo 
acaba ficando refém daquele negócio ali. Se a usina pagar, tranquilo. Agora, se a usina de 
uma hora para outra resolver paralisar o pagamento, já era. (Assessor Técnico da FAEG) 

 

Conforme Paulillo et al. (2008), em relação à atividade agrícola, a integração 

vertical faz parte das estratégias adotadas pelos industriais canavieiros. Ela permite 

a captura de valor sobre os recursos disponíveis na própria indústria e proporciona 

vantagens competitivas do ponto de vista econômico, uma vez que permite reduzir 

os custos de produção e transação e aumenta seus recursos de poder frente aos 

demais atores da cadeia. Além disso, “a grande maioria quer ter menos fornecedor e 

mais área própria, pela questão dos tratos relacionais que é muito complicado e 

complexo” (Representante da APROCANA). Além disso, a verticalização da 

produção é uma estratégia utilizada pelo setor industrial para excluir os fornecedores 

de cana da rede de poder canavieira.  
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Um fato que merece destaque é a influência dos empreendimentos industriais 

canavieiros na dinâmica do município e na região em que estão inseridos. Segundo 

Ferreira & De Deus (2011), o arrendamento de terras gera grande impacto na 

região, mas uma vez que a cana seja produzida pelo proprietário da terra e 

comercializada com a usina, quer dizer, que a obtenção da cana se dê por 

intermédio de fornecedores, essa prática inibe o aluguel da terra à usina por valores 

tão baixos quanto os identificados na Microrregião de Ceres. O arrendamento de 

terras é “uma boa opção financeira para os grandes proprietários rurais, que 

aumenta a desigualdade na renda e valoriza as grandes extensões de terras 

cultivadas com cana-de-açúcar (monoculturas)” (FERREIRA & DE DEUS, 2011, p. 

217). 

Destarte, a geração de impactos socioeconômicos negativos também tem que 

ser considerada. Quando o município produz uma quantidade muito grande de cana-

de-açúcar,  

 

mas toda a produção é beneficiada em usinas de municípios vizinhos, 
grande parte da arrecadação financeira, bem como a dinâmica econômica, 
ocorre no município que possui a usina, deixando para o município que 
somente arrenda a terra para a produção, uma estagnação econômica, 
principalmente quando não há outra atividade econômica forte. (FERREIRA 
& DE DEUS, 2011, p. 217) 

 

Ressalta-se, mais uma vez, a importância das diversas políticas públicas, 

como o Proálcool, e, posteriormente, os incentivos do governo estadual para a 

expansão canavieira em Goiás, tanto para atrair novas unidades industriais quanto 

para reativar os empreendimentos desativados. Também há que se destacar a 

ausência de políticas de desenvolvimento territorial que permitam às 

municipalidades ter opções de escolha a respeito dos investimentos que desejam 

para suas regiões. 

Além dos contratos de arrendamento de terras utilizados pelos industriais 

para o atendimento de sua demanda por cana-de-açúcar, há ainda contratos de 

fornecimento ou de integração celebrados com os produtores rurais. No caso da 

integração, esta acontece quando os produtores recebem insumos ou orientações 

técnicas da usina, com o objetivo de produzir a cana-de-açúcar, e se comprometem 

a vender a produção para a referida usina (PICANÇO FILHO & MARIN, 2012a). 
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As relações contratuais que se estabelecem entre os agentes sociais 

vinculados ao complexo canavieiro evidenciam a existência um poder assimétrico, 

uma vez que as usinas têm acesso a uma gama de informações que os produtores 

rurais normalmente não têm. As divergências de informação nas relações 

contratuais favorecem o oportunismo por parte das usinas e implicam a possibilidade 

de obtenção de vantagens sobre os proprietários e os fornecedores. Mesmo que os 

contratos sejam elaborados em observância às leis e normas que regulamentam a 

atividade, observa-se que são insuficientes para garantir os direitos dos 

fornecedores quando da ação oportunista dos industriais: 

 

O domínio do poder das agroindústrias canavieiras implica na restrição das 
ações sociais dos fornecedores de cana, que, sentindo-se impotentes, 
aceitam as condições impostas pelos contratos. Valendo-se das assimetrias 
das informações, as agroindústrias também sonegam, ou prestam 
informações incorretas, por ocasião da celebração dos contratos. Em 
consequência, os produtores são obrigados a assumir prováveis prejuízos 
financeiros, durante a vigência dos contratos agrários. [...] As usinas se 
utilizam desta assimetria para inibir as ações sociais advindas dos 
produtores, no que se refere a reivindicações ou exigência, em juízo, do 
cumprimento do contrato. [...] Isso ocorre em virtude do receio de terem de 
assumir maiores prejuízos ou mesmo de perder os negócios estabelecidos 
com essas empresas. Dessa forma, os produtores preferem aceitar as 
condições impostas na relação de integração com a agroindústria, na 
esperança de obterem melhores resultados financeiros e econômicos no 
futuro. (PICANÇO FILHO & MARIN, 2012b, p. 196-197; 2012a, p. 197) 

 

De acordo com o presidente da AFC, um dos motivos que o levou a buscar no 

mercado uma empresa para processar a cana produzida pelos associados foi 

justamente os problemas de quebra de contrato por parte da usina já instalada na 

região: 

 

Na época, em 2006, havia somente a Goiasa, que tem por volta de 10% de fornecedores 
apenas. O fato de terem esse modelo de 90% própria e 10% de fornecedor, todo mundo 
sabia que ia estar fora. Isso é fria, porque se cai, se a usina está tomando prejuízo ela não 
pega tua cana. Tem contrato? Tem, mas ela manda você pegar e sumir com ele. Ela (a cana) 
não tem liquidez que a soja e o milho têm, além de você ter um contrato exclusivo para 
aquela empresa. Ela colhe tua cana na época que ela quer, ela te paga quando ela quer, 
você não tem força nenhuma. Você fala que vai parar de fornecer, ela manda você ‘cassar 
teu rumo’. (Presidente da AFC) 

 

A forma que o fornecedor tem para se proteger dos desvios contratuais é 

consultar antecipadamente a assessoria jurídica das associações e da FAEG, pois, 

uma vez assinado o contrato, estas pouco podem fazer para auxiliar os fornecedores 

de cana nos problemas que poderão surgir. 



139 

 

Os fornecedores não configuram um grupo social homogêneo, visto existirem 

distinções entre eles, como é o caso da posse dos meios de produção, do capital 

social e da condição de participação nas instituições de representação de 

interesses, os quais favorecem a adoção de ações sociais distintas acerca dos 

contratos agrários firmados com as agroindústrias.  

 

 

4.3 TIPOLOGIA E OS RECURSOS DE PODER DOS ATORES PRESENTES NA 

REDE CANAVIEIRA GOIANA 

 

 

O poder de representação define-se pela participação dos atores coletivos na 

realização dos arranjos: quanto maior a reputação que cada ator possui perante os 

demais atores da rede maior será o seu poder de representação. Resulta daí a 

dependência da atribuição de status público concedido pelo Estado (legitimidade) e 

o reconhecimento dos demais integrantes da rede (reputação). Já o poder de 

aglutinação de um ator coletivo é reconhecido quando este é capaz de aglutinar 

todos ou uma grande parte de seus membros potenciais, apresentando-se como o 

interlocutor válido nos processos de negociação. Deve-se levar em conta, portanto, 

o volume de associados sobre o total potencial, a dispersão dos interesses dos 

membros potenciais (dispersão estratégica), a dispersão espacial dos associados 

(dispersão territorial), a frequência dos atores nas reuniões e assembleias e o apoio 

ou o reconhecimento dos integrantes nos procedimentos e acordos tomados pela 

organização (PAULILLO, 2000, p. 56-57).  

 

 

4.3.1 Recursos de poder do setor industrial 

 

A representação dos industriais é incessante na busca por sedimentar e 

ampliar seu espaço junto às instâncias públicas e governamentais tanto em âmbito 

local quanto nacional e até internacional. As representações, ao mesmo tempo em 

que obedecem à hierarquia estabelecida, buscam individualmente ocupar espaços 

de destaque na defesa dos interesses de seus representados. O SIFAEG é a 

entidade reconhecida e respeitada no segmento canavieiro goiano que fala pelo 
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setor industrial. É o elo de interlocução entre os industriais com as representações 

dos fornecedores de cana, com os trabalhadores da agricultura e da indústria e com 

a sociedade e o governo. 

A capacidade de interlocução se respalda no poder de aglutinação do 

SIFAEG junto aos seus representados. De acordo com o Apêndice H (p. 199) há, 

atualmente, em Goiás, 39 usinas prontas para processar cana-de-açúcar. Por 

motivos diversos, quatro unidades estão com suas operações suspensas 

temporariamente em 2013 (incluindo aqui a Usina Santa Helena, que teve falência 

decretada em 01/12/2012). Desse total, 32 usinas estão filiadas ao SIFAEG. Além 

dessas, existem quarto usinas prontas para implantação em 2013 e dez para 

provável implantação até 2015. Dentre essas catorze novas unidades que ainda não 

estão processando, quatro já estão filiadas ao SIFAEG. Quer dizer, entre unidades 

em operação, com atividades suspensas, prontas para operar e provável 

implantação existem 53 unidades e destas 36 são filiadas ao SIFAEG. Constata-se, 

pelo alto índice de associados – em torno de 68% de adesão –, o poder de 

aglutinação que a representação dos industriais tem em mãos.  

O número de associadas reflete a produção canavieira do segmento. De 

acordo com o Presidente do SIFAEG, “mais de 95% da cana produzida em Goiás 

são das associadas e em torno de 99% delas tem alguma vinculação com o 

sindicato”, como é o caso das Usinas Floresta (Santo Antônio da Barra) e Panorama 

(Itumbiara), que não são associadas, mas “o grupo mãe, que é a Vale do Verdão 

(Turvelândia), faz parte do sindicato” (Apêndice H, p. 199). No entanto, mesmo não 

sendo filiadas ao SIFAEG, todas as usinas são obrigadas a cumprir a convenção 

coletiva celebrada com os trabalhadores da indústria e da agricultura. Dessa forma, 

todas são convidadas a participar de sua construção, o que agrega mais força 

política ao Sindicato. 

Outro ponto que chama a atenção para o SIFAEG é a legitimidade 

conquistada para representar seus associados. Uma das maneiras que o SIFAEG 

encontrou para alcançar essa legitimidade é a inserção e a participação de seu 

Presidente nos vários fóruns de discussões sobre o setor, como é o caso da 

Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (ADIAL), do qual 

participa como Conselheiro Fiscal.  

Juntamente com o SIFAEG, participam também da ADIAL as seguintes 

usinas canavieiras sediadas em Goiás: Anicuns S/A Álcool e Derivados; 
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Centroálcool S/A; Jalles Machado S/A Açúcar e Álcool; Raízen Energia S/A (de 

acordo com o Presidente do SIFAEG, “a maior empresa do setor no mundo”); SJC 

Bioenergia Ltda.; e a Usina Goianésia. 

O presidente do SIFAEG é também Diretor do Conselho Temático de 

Agronegócios da FIEG e, dentre suas incumbências, deve discutir questões 

relacionadas com a elaboração e a execução das políticas de agronegócio em 

âmbito federal, estadual e municipal, propor ações e desenvolver articulações em 

benefício da indústria, quando necessário, e representar a FIEG perante as 

instituições públicas e privadas, nas questões que tenham relação com o 

agronegócio. 

Como parte das atividades de representação de seus associados, o 

Presidente do SIFAEG é Membro da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool do 

MAPA, em detrimento do Presidente da Comissão de Cana-de-Açúcar e Bioenergia 

da FAEG, que é apenas ouvinte, convidado pela FEPLANA. 

De acordo com o Presidente do Sindicato, este tem por função a defesa dos 

interesses de seus associados junto ao poder público nas questões trabalhistas, 

tributárias e ambientais, dentre outras que resguardem o desenvolvimento 

sustentável econômico e social da atividade. Contudo, o foco central de suas ações 

é a competitividade do segmento industrial. Para facilitar a celebração das 

convenções coletivas, o SIFAEG mantém comissões temáticas (Recursos Humanos, 

Saúde e Segurança no Trabalho, Técnicos Industriais, Técnicos Agrícolas, Tributário 

e do Meio Ambiente) formadas por colaboradores das indústrias, em suas 

respectivas áreas de atuação. O Sindicato afirma existir uma interação contínua com 

as federações dos trabalhadores na agricultura e na indústria, na qual se 

estabelecem os critérios e se negociam os parâmetros para a elaboração das 

convenções coletivas.  

Nas diversas entrevistas realizadas, todos os respondentes foram unânimes 

em afirmar que a UNICA é a instituição que representa os industriais canavieiros 

nacionalmente. Em âmbito regional, o SIFAEG foi a entidade citada e para a qual 

recorrem diante de problemas localizados.  

A UNICA é uma das instituições de representação que discute e pleiteia 

benefícios para seu segmento junto às instâncias governamentais. Isso é possível 

em função dos altos recursos financeiros, tecnológicos, organizacionais, jurídicos e 

constitucionais de que dispõe. Representa o elo mais forte da rede de poder 



142 

 

canavieira em âmbito nacional. Os pleitos são diretos junto ao governo federal ou 

por meio de suas agências. Até a última semana do mês de janeiro de 2013 os 

pleitos se direcionavam ao aumento do percentual de etanol misturado à gasolina, 

que passará, a partir de 1º de maio de 2013, de 20% para 25%, como era solicitado 

pelo setor. A partir de agora, a demanda é para que se estabeleça uma política de 

longo prazo para o segmento canavieiro, que se defina qual é o papel do etanol e da 

bioeletricidade na matriz energética do país.  

Em termos da representação nacional, o setor canavieiro conta com a 

importância da UNICA e da ORPLANA. Quando questionados a respeito da relação 

entre ambas, os depoentes apresentaram respostas distintas. De acordo com o 

Presidente da Comissão de Cana da FAEG, antes da entrada dos grandes grupos 

transnacionais no mercado brasileiro essa relação era menos conflituosa:  

 

Porque, todos os grupos que estão no setor estão aí há 30/40/50 anos, tem famílias de até 
100 anos. Além de relacionamentos financeiros e institucionais, relação profissional havia. 
Para as transnacionais o que importa é a planilha de custos. Cada centavo tem que ser 
digladiado. As multinacionais pagam salários melhores, por isso selecionam os melhores 
profissionais. Somos muito operacionais e pouco estratégicos. Somos muito bons no que 
fazemos e pouco estratégicos. Quando as pessoas não forem bem preparadas as 
negociações serão ruins. (Presidente da Comissão de Cana da FAEG) 

 

Há uma subordinação de interesses gerais aos interesses particulares de 

determinados grupos, cujo poderio econômico é superior. As relações de confiança 

construídas ao longo do tempo facilitavam as interações entre interesses 

divergentes. Com alterações nos atores isso se modifica. O quesito econômico é o 

que tem preponderância nas relações entre os atores e os conflitos estão mais 

acirrados. Além disso, o setor fornecedor necessita articular-se na defesa de seus 

interesses, uma vez que a falta de estratégias de ação faz com que as ‘parcerias’ 

com os industriais, em determinados momentos, gerem confrontos: 

 

Atualmente existem em torno de sete a nove empresas que ‘controlam’ a UNICA, visto que a 
taxa de associação é paga de acordo com o faturamento. Há um temor com as 
multinacionais. A UNICA mudou e todos precisam se adaptar. Antes a UNICA e a ORPLANA 
viviam somente da cana-de-açúcar. Na UNICA há representações de vários segmentos 
econômicos, como a construção civil, petróleo, commodities. (Presidente da Comissão de 
Cana da FAEG) 

 

O poder de negociação varia em função dos poderes de representação e de 

aglutinação, dos recursos de poder, nesse caso o poder econômico, e do nível de 
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tecnologia que cada ator apresenta frente aos demais componentes da rede política 

canavieira (PAULILLO, 2000).  

 

 

4.3.2 Recursos de poder do segmento fornecedor 

 

A representatividade do segmento fornecedor em termos de quantidade 

produzida de cana é relativamente baixa quando comparada com a do segmento 

industrial, em torno de 9% apenas. Em relação ao quantitativo de membros, o 

segmento fornecedor que congrega 225 fornecedores apresenta um número bem 

superior, porém pouco significativo em relação ao segmento industrial. Em termos 

de aglutinação, a Comissão de Cana da FAEG é a entidade que congrega o maior 

número de associados no segmento canavieiro goiano, contudo, quando se fala de 

recursos e tecnologia, o destaque é do segmento industrial. 

Ainda que a estratégia utilizada pelos fornecedores para se fortalecerem 

frente ao poderio dos industriais seja a união de forças entre as diversas 

representações de interesses existentes, constata-se que o associativismo entre os 

fornecedores é tido como relativamente fraco, bem como a coordenação entre as 

indústrias e os fornecedores (OTTO et al., 2012, p. 119). Quando da existência de 

algum problema localizado, a Comissão de Cana da FAEG procura o SIFAEG e o 

pressiona para uma solução. Caso o problema não seja solucionado, a próxima 

instância a ser procurada é a própria presidência da FAEG, que tenta, por várias 

vias, resolver o problema sem que as relações entre o segmento industrial e 

fornecedor sejam abaladas. 

Quando o problema é fora da instância estadual, a Comissão de Cana da 

FAEG procura apoio junto à ORPLANA: 

 

Existe representatividade política? Existe, mas a nossa força se multiplica. Quando a FAEG 
toma uma posição é muito mais importante do que quando é a Comissão de Cana da FAEG 
que a toma. Agora, quando a FAEG fala uma coisa, a CNA fala a mesma coisa e a ORPLANA 
fala a mesma coisa, então a pressão sobre a UNICA é muito grande. (Presidente da 
Comissão de Cana da FAEG) 

 

Todos os fornecedores são vinculados a FAEG por meio das associações ou 

dos sindicatos rurais e tem sua representatividade garantida. O diferencial de não 

estarem vinculados às associações é a ausência de assistência técnica específica 
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para as atividades canavieiras. No entanto, a própria FAEG, por intermédio do 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), presta assistência técnica aos 

produtores rurais quando estes a solicitam. 

Um ponto de relevância para a aglutinação de interesses é a participação dos 

associados nas reuniões. O índice de participação nas reuniões periódicas é 

relativamente baixo entre os fornecedores de cana. Na AFC, em torno de 40% a 

50% dos associados comparecem às reuniões. Segundo seu presidente, a falta de 

uma cultura associativa e a insatisfação com os problemas de produção são os 

principais fatores que dificultam a participação dos membros nas reuniões.  

Na APROCANA, no início foi muito complicado, praticamente ninguém 

participava das reuniões. A usina só atende o “segmentado” quando têm demandas 

que geram impacto financeiro o envolvimento dos associados é majoritário na 

associação. Mesmo assim, “as pessoas não querem se envolver. Elas querem 

respostas, mas não querem correr atrás” (Representante da APROCANA). 

Nas reuniões da APMP a frequência dos associados é mínima. Segundo o 

assessor técnico, apenas os associados membros dos conselhos de administração e 

fiscal participam das assembleias. Em geral, os associados costumam participar 

somente das assembleias de prestação de contas, que ocorrem sempre no início do 

ano, ou nas demais para as quais porventura sejam convocados.  

Ressalta-se, no entanto, a obediência às normas e regras definidas pelas 

assembleias: uma vez que as decisões são negociadas entre os presentes todos os 

membros as acatam. Além disso, em todas as associações a entrada de novos 

membros somente é permitida após avaliação e aprovação pelos demais 

associados, conforme reza seus estatutos. 

Além da UNICA e da ORPLANA, tem-se a CNI e a CNA, que representam e 

defendem, respectivamente, os interesses dos setores industrial e agropecuário 

brasileiro, bem como os interesses dos canavieiros. 

Em âmbito local, a Comissão de Cana da FAEG e as associações de 

fornecedores representam e defendem os interesses específicos dos fornecedores e 

dos proprietários rurais. O SIFAEG representa os industriais; a FIEG e a FAEG 

representam, em separado, os interesses gerais dos industriais e dos 

agropecuaristas goianos. No quadro 06 apresentamos os principais traços da rede 

de poder canavieira goiana: 
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Quadro 06 – Principais traços da rede de poder canavieira goiana 

Atores 
                  Características 

Governo 
Federal 

Governo 
Estadual 

Industriais Fornecedores 

Interesses Conter a 
inflação e 
diminuir o 
déficit 
comercial 
e fiscal 

Aumentar a 
geração de 
emprego e 
renda e a 
arrecadação 
de impostos 

Benefícios 
fiscais, 
tributários, 
financeiros e 
uma política 
para os 
biocombustíveis 

Ampliar a 
produção e o 
poder de 
negociação 
com os 
industriais 

Poder de Representação Concede Concede ++ + 

Poder de Aglutinação ++ ++ ++ + 

Recursos e Tecnologia + ++ ++ - 

Poder de negociação* ++ + ++ - 

Posição estratégica dos 
atores 

Concede Concede Concentra É dependente 
da indústria 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Paulillo (2000, p. 101-02)). 
Indicadores: ++ muito forte; + forte; - fraco 
* Poder de negociação = f (poder de representação, poder de aglutinação, recursos e tecnologia). 

 

O avanço das associações de representação com o consequente aumento da 

produção de cana é um dos primeiros passos para a conquista de arranjos 

específicos para o segmento fornecedor. Além disso, a maioria dos fornecedores de 

cana desenvolvem outras atividades em suas propriedades. A maioria diversifica a 

produção com grãos (soja e milho) e gado de corte. Desse modo, apresentam 

recursos econômicos e políticos que, unidos, pressionam pelo atendimento às suas 

demandas.  

Denota-se a partir do exposto que o poder de representação dos 

fornecedores de cana é reduzido se comparado com o dos industriais, 

primordialmente em função da reduzida capacidade de aglutinação e da posse de 

recursos e tecnologia, o que necessariamente conduz a um baixo poder de 

negociação e a sua dependência em relação ao segmento industrial dentro da 

respectiva cadeia produtiva. 

No âmbito do estado tem-se o papel desempenhado por suas múltiplas 

organizações (distintas agências, departamentos, secretarias, ministérios, etc.) com 

interesses próprios e distintas bases de domínio. Salienta-se mais uma vez que, 

longe de ser neutro, a autonomia do estado reside na capacidade de controlar as 

negociações e as regras que se estabelecem dentro do setor canavieiro e na 

proposição de políticas públicas que venham ao encontro de suas necessidades de 

ampliar a arrecadação de impostos. 
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Na figura 01, apresentamos os elementos morfológicos que compõem a rede 

de poder canavieira no estado de Goiás. Para tanto, elegemos para a composição 

básica da rede de poder o segmento industrial, os fornecedores e o estado:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 01 – Elementos morfológicos da rede de poder canavieira em Goiás. 
Fonte: Elaboração da autora, a partir de Britto (2002). 

 

Os círculos representam os atores e mostram as distintas posições estruturais 

que cada um ocupa na rede, assim como os traços com espessuras diferentes 

representam as diferenças na intensidade do relacionamento entre os atores.  

As conexões mais espessas representam as ligações mais consistentes, as 

quais facilitam a elaboração de institucionalidades e a representação de interesses. 

Por outro lado, as conexões mais estreitas simbolizam as relações desprovidas de 

um capital social coeso. Dessa forma, os atores criam redes para lidar com a 

interdependência e satisfazer suas necessidades, interesses e objetivos. 
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É sabido, contudo, que todos os atores presentes, em algum momento, 

desencadeiam processos na dinâmica socioeconômica dessa rede, como é o caso 

do MPGO, do complexo soja e do Estado.  

As ações do MPGO podem ter reflexo em todos os atores da rede, mas isso 

somente acontecerá na medida em que houver demanda por parte da sociedade, 

por isso o fluxo tem sentido único. Com relação ao complexo soja, seu envolvimento 

na rede será contínuo enquanto durar o processo de expansão da cana, visto a 

disputa por área entre ambas as culturas ser uma constante.  

Quanto ao Estado há duas perspectivas de análise. Em âmbito federal, as 

ações de mais impacto dizem respeito à liberação do financiamento em condições 

satisfatórias, principalmente pelo BNDES, e as atividades de regulação 

empreendidas pela ANP. Em âmbito estadual, são os incentivos e a cessão de 

infraestrutura os pontos mais relevantes dentro da rede. Ou seja, o Estado não 

apenas reage às pressões dos agentes socioeconômicos, mas é também proativo 

na proposição de políticas públicas nos mais variados campos, como é o caso, por 

exemplo, das regulamentações, das disponibilidades de financiamentos e nas 

concessões de benefícios fiscais, como o PRODUZIR, uma ação estatal de indução 

ao desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás. 

Apesar de não apresentarem vínculos diretos, específicos e constantes com 

os demais atores, todos eles apresentam considerável poder institucional, capaz de 

interferir na coordenação da rede de poder. 

Para um melhor entendimento das relações presentes na rede de poder 

canavieira, procedemos ao desmembramento dos elementos morfológicos presentes 

na figura 01. Na figura 02 apresentamos as ligações mais amplas e gerais que o 

Estado, o MPGO e o complexo soja mantêm com a rede de poder canavieira. As 

relações existem, mas não são internas.  
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Figura 02 – Rede de poder canavieira em Goiás. 
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 

 

A figura 02 apresenta as ligações entre os atores e o sentido de cada ligação. 

Destaca a existência de uma concentração de ligações entre os atores do segmento 

fornecedor. Tal fato reforça a estratégia de unir forças para conseguir ampliar seus 

recursos de poder frente aos do setor industrial.   

O software UCINET foi utilizado para gerar a figura 03, cujo objetivo é facilitar 

a compreensão das conexões. Contudo, como é específico para a análise de redes 

sociais, a ilustração não capta as diferenças existentes nas conexões que se 

formam, como é o caso da UNICA e da ORPLANA, cujos vínculos fortes foram 

determinantes para a construção e adoção do modelo CONSECANA-SP pelos 

industriais e fornecedores.  

 

 

Figura 03 – Representação dos vínculos entre os atores da rede de poder canavieira em Goiás. 
Fonte: Elaboração da autora, a partir de Borgatti, Everet e Freemann (2002). 
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Há uma assimetria de poder entre os segmentos industrial e fornecedor, cujas 

consequências são a debilidade estrutural dos fornecedores em função da 

ampliação do poderio estrutural das usinas canavieiras. São fatores de debilidade 

estrutural dos fornecedores: a) heterogeneidade de tipos e interesses; b) dispersão 

territorial, com quatro associações que apresentam demandas distintas; c) amplo 

número de fornecedores se comparado ao número de usinas, mas com reduzido 

percentual de produção. 

Por outro lado, o poderio estrutural do segmento industrial se dá em função 

dos seguintes fatores: a) concentração industrial; b) reduzido número de empresas 

que dominam o mercado; c) acesso a recursos financeiros em condições favoráveis; 

d) grande aporte de recursos e tecnologia; e, e) gestão por competência. 

Estão presentes no estado os principais grupos nacionais e internacionais do 

setor canavieiro, que entraram em busca de maiores escalas, notadamente para a 

produção de etanol e energia. Tal fato tem sua concretização acertada em função de 

a maioria dos parques industriais serem novos e conterem algumas das mais 

modernas unidades do Brasil (em torno de 2/3 dessas unidades foram instaladas a 

partir de 2005):  

 

O Estado apresenta alguns dos grupos mais inovadores e diversificados em 
termos de inovação, com a produção de produtos especiais, como limpa-
vidros, álcool, detergente, limpadores multiuso, álcool lava-louças, diesel e 
lubrificantes derivados de cana, açúcar orgânico, entre outros. (OTTO et al., 
2012, p. 119) 

 

O segmento industrial, intensivo em capital, tem uma forte demanda por bens 

de capital e de consumo, movimenta a indústria de transformação, de usinagem, de 

fundição, de injeção plástica e de borracha, dentre outras. Observa-se, no entanto, 

que em Goiás as usinas são unidades industriais de empresas originárias de São 

Paulo e, em menor proporção, do Nordeste brasileiro. Ademais, adquirem os 

produtos e serviços de seus fornecedores tradicionais, e não do mercado local, 

fortalecendo cada vez mais seus recursos econômicos, tecnológicos e políticos 

dentro da rede de poder. 

Dirime-se do exposto que os interesses dispersos na rede de poder dificultam 

a coordenação e a autogestão da cadeia canavieira presente no estado de Goiás. 

Caso seja mantido o processo de expansão da cana em Goiás e, com ele, a 

ampliação do número de fornecedores, muito provavelmente as relações de poder 
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hoje desconexas tenderão a uma uniformidade, o que indica a possibilidade de uma 

maior coesão entre os atores sociais envolvidos, visto que, como dito pelo 

presidente da Comissão de Cana da FAEG, “os problemas existem, mas não são 

insolúveis, são problemas normais de todo segmento produtivo”. 

Destarte, a rede de poder canavieira presente no estado de Goiás 

caracteriza-se como uma rede tipo comunidade política. Nada mais é do que o 

agrupamento de diversos atores sociais que se relacionam, com o objetivo de 

expandir a produção de cana-de-açúcar, do etanol, do açúcar e da bioenergia e, 

logicamente, aumentar seus recursos de poder na referida rede.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Chegar ao final desta tese implicou assumir uma série de riscos acadêmicos e 

analíticos. Primeiro, porque a proposta do trabalho surgiu de uma ideia mais geral de 

que as políticas localizadas de incentivos e benefícios fiscais seriam por si só 

propulsoras do desenvolvimento regional. A percepção inicial era a de que o 

PRODUZIR fosse o atrativo principal à instalação de novas usinas e, portanto, o 

indutor à expansão da cana-de-açúcar no estado de Goiás. A partir dessa ideia, 

então, estudaríamos esse programa estadual de incentivos fiscais e o papel dos 

atores privados em sua conformação. Por isso, havia a necessidade de enveredar 

pelos caminhos teóricos, que me pareciam um tanto tortuosos, da Ciência Política. 

Quer dizer, para compreender o porquê de os governos utilizarem distintas 

estratégias políticas e econômicas de transformação e de controle social, 

necessariamente teria que compreender as teorias de Estado vinculadas a essa 

temática. 

Assim, como enquadrar tal interesse numa ótica compatível com a Ciência 

Ambiental? Inicialmente, investigaria o atual momento de expansão do setor 

canavieiro em Goiás frente às intrínsecas relações do setor com o estado, por meio 

da concessão de benefícios fiscais e financeiros e da respectiva consonância 

desses projetos no cumprimento das normativas ambientais. Ou seja, analisar em 

que medida as ações do estado, na formulação de políticas de desenvolvimento, 

pautam-se por princípios de sustentabilidade e atendimento às questões 

preservacionistas. Dessa forma, a pesquisa tinha como título “Estado e políticas 

ambientais: programas de financiamento à expansão da cultura canavieira em 

Goiás”. 

Quando da defesa do projeto de tese, um dos membros da banca refutou 

minha proposta em função da fragilidade do tema. A hipótese seria, então, que o 

governo estadual é um ator com poucos recursos políticos e econômicos para 

induzir o processo de expansão da cana e que havia uma disputa na rede política 

canavieira no estado de Goiás entre grupos econômicos e ambientalistas pelos seus 

interesses específicos e pelo maior poder político. Além disso, os recursos de poder 

dos grupos econômicos fazem com que o estado atenda suas demandas com 
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legislações, ações econômicas e fiscais em detrimento aos interesses dos 

ambientalistas, o que elege um cenário futuro de passivos ambientais gerados pela 

atividade no estado de Goiás. 

Ademais, a necessidade de rever uma nova proposta temática implicou um 

recomeço. Ainda que não tenha partido do zero houve, evidentemente, a 

necessidade de incorporar categorias teóricas e metodológicas ao tema. Grande 

parte desse arcabouço teórico era incipiente ao meu conhecimento e isso gastou 

mais tempo do que imaginávamos. Há que ressaltar que esse novo momento 

demandou um esforço árduo para chegarmos ao ponto em que nos encontramos na 

atualidade. Então, o desafio foi construir uma nova temática, que conseguisse 

abarcar e clarificar o novo momento de expansão da cana em Goiás. Se o estado é 

apenas mais um ator nesse processo, teria de conhecer, desse modo, os demais 

atores e o alcance de suas interações e de suas estratégias. As informações 

preliminares mostraram que as complexas relações que se estabelecem entre os 

atores que compõem o setor canavieiro, aliadas à presença do estado, denotam a 

conformação de uma rede política na qual os ambientalistas não estão inseridos 

(como hipoteticamente havia sido pensado). 

A partir do referencial teórico neoinstitucional e metodológico de redes de 

poder (policy network), fizemos uma adaptação e, ao longo deste trabalho, o setor 

canavieiro goiano foi estudado como uma rede de poder, que é, aliás, nossa 

contribuição. 

Ressalto que o desenvolvimento desta tese, em um espaço de tempo 

relativamente exíguo para tal façanha, nos obrigou a um esforço significativo de 

aproximação à referida temática e ao referencial teórico que a sustenta. Feitas essas 

considerações, convém relembrar que, no Capítulo I, que trata das concepções de 

estado e de suas relações sociais e do referencial teórico neoinstitucional. Procurei 

apresentar uma visão panorâmica das abordagens do campo da ciência política e 

algumas teorias e enfoques a respeito de como o Estado se relaciona com os 

interesses de classes e de grupos sociais, ou seja, como cada corrente teórica 

percebe a relação do Estado com a sociedade. De forma mais específica, buscou-se 

identificar como se estabelece o “jogo de forças” entre Estado e sociedade no 

atendimento às demandas desta última.  

Assim, as ações de fomento à expansão canavieira desencadeadas pelo 

Estado não são apenas reflexo das demandas sociais, mas também de seu 
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interesse próprio. Isso significa dizer que o Estado não é um ente autônomo e 

soberano ausente dos conflitos sociais, mas que também não atende às demandas 

de uma única classe social; o Estado é composto por forças heterogêneas (como é o 

caso do MPGO), é um agente de suas relações, cujas demandas precisam ser 

atendidas. Contudo, é notória a reduzida capacidade infraestrutural para levar 

adiante as funções fiscalizadoras e regulatórias da atividade canavieira em Goiás. 

No capítulo II, apresentamos o referencial metodológico de redes de poder e 

a estreita vinculação que mantém com os pressupostos do neoinstitucionalismo e do 

pluralismo reformado, os quais lidam primordialmente com os processos interativos 

entre atores sociais e econômicos nos mais diversos contextos democráticos. 

Debruçamo-nos sobre este referencial metodológico e também sobre inúmeras 

pesquisas que abordam processos interativos nas distintas áreas do conhecimento. 

Esse exercício foi realizado em função da nossa necessidade particular de facilitar 

uma aproximação com a temática e também de obter subsídios à realização da 

pesquisa. 

No capítulo III, procedemos à caracterização da rede de poder (policy 

networks) instituída no território goiano, visto a existência de uma interdependência 

entre os atores e a institucionalização das relações entre grupos de interesses e o 

governo. 

A contextualização dos condicionantes históricos da expansão da cana-de-

açúcar em Goiás foi necessária para evidenciar que, conforme as concepções da 

Ciência Política, ao longo do tempo o estado tem participado da vida econômica da 

sociedade com comportamentos distintos. Em determinados momentos incentiva, 

protege e concede diversas benesses, visto os interesses específicos do capital; em 

momentos de crises, com a suspensão, ainda que parcial, das políticas 

governamentais de apoio aos setores produtivos. A consideração desses 

antecedentes históricos permitiu entender o porquê do avanço da cana em 

momentos recentes para o estado de Goiás. O aumento dos preços do petróleo e do 

açúcar, na esfera internacional, e a necessidade de popularizar o uso dos carros 

bicombustíveis, aliado à necessidade de atender as exigências ambientais de 

redução das emissões dos gases de efeito estufa, foram os dinamizadores do 

processo de expansão recente da cana-de-açúcar. 

Para fechar o capítulo, apresentamos o momento atual do setor canavieiro em 

Goiás e o princípio de sua configuração com a composição do setor industrial. Cabe 
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ressaltar a presença do Estado elaborando políticas de fomento à produção do 

etanol, visto a necessidade de reduzir o déficit na balança comercial pela importação 

de petróleo e atendendo às demandas dos empresários de setor canavieiro que 

buscam incentivos para alavancar a produção.  

No capítulo IV, apresentamos o cerne deste trabalho, a rede política 

canavieira presente no estado de Goiás. Ainda que os objetivos tenham sido 

buscados em toda a tese, neste capítulo sua identificação é mais visível. 

Primeiramente, procedemos à caracterização da rede canavieira presente no estado 

de Goiás, composta basicamente pelo segmento industrial, representado pelo 

SIFAEG, e pelo segmento fornecedor, representado pela FAEG, pela Comissão de 

Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG e pelas associações de fornecedores 

(ACAER, AFC, APMP e APROCANA). Além desses atores, que têm participação 

direta na rede, temos ainda a presença do estado, do MPGO e do complexo soja 

(apresentado no capítulo III) que, indiretamente, mantêm relações com a rede 

canavieira goiana. Dessa forma, acreditamos ter alcançado o primeiro objetivo 

específico. 

Logo, passamos ao segundo objetivo específico, qual seja, a caracterização 

dos atores da rede. Com exceção da ACAER, que não nos recebeu, e do complexo 

soja, que não é uma entidade, mas uma atividade produtiva, todos os demais atores 

foram caracterizados. No processo de caracterização dos atores, passamos a 

revelar a conformação de interesses, os recursos de poder e as estratégias 

circunscritos a cada ator.  

O SIFAEG tem a posse dos recursos de poder mais relevantes do setor. Os 

recursos financeiros são facilmente identificados pela produção industrial de açúcar 

e etanol e os altos investimentos mobilizados nas plantas industriais conferem ao 

setor uma posição de destaque no cenário regional. Aliado aos financeiros tem-se os 

tecnológicos, os organizacionais (gestão profissionalizada da atividade, as torna 

mais sólidas e competitivas), os constitucionais e os jurídicos, que fomentam os 

processos produtivos e comerciais.  

Os recursos políticos são também facilmente identificáveis nas atividades de 

representação dos associados que o SIFAEG realiza. O conjunto de tais recursos 

termina por revelar a existência de um capital simbólico peculiar às atividades de 

representação política e de pertencimento a uma categoria economicamente pujante 

e com condições de se impor aos seus parceiros comerciais. 
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O poder de aglutinação do SIFAEG é significativo entre unidades já instaladas 

e em fase de implantação, girando em torno de 68%. Além do mais, é a entidade 

que participa das negociações salariais dos trabalhadores da indústria e rurícolas, é 

o ator da rede canavieira que está sempre em evidência. 

Outro ponto que chama a atenção para o SIFAEG é o poder de 

representação. Este ator tem sua entrada franqueada em todas as atividades que 

envolvem a entidade que todos buscaram na representação dos industriais 

canavieiros. Para publicizar as informações do setor e as ações dos associados e 

fidelizar sua imagem, o SIFAEG mantém um site atualizado diariamente. 

Há um elevado nível de integração vertical, uma vez que detém em torno de 

89% da produção de cana do estado, a maioria em terras arrendadas. Contudo, o 

setor sofre grande concorrência com outras culturas, principalmente com a soja, pelo 

acesso a recursos, sobretudo terra. No momento, a valorização dos grãos tem 

tornado essa concorrência mais forte e elevado o preço da terra em Goiás. 

Contudo, há que ressaltar que os industriais, majoritariamente os grandes 

grupos e de capital internacional, resolvem suas demandas em âmbito nacional com 

a representação da UNICA. O SIFAEG apenas faz a intermediação das demandas 

dos industriais com o governo estadual, o atendimento se realiza pela pressão que 

os empresários fazem individualmente ou mesmo pela necessidade que o governo 

tem de aumentar sua arrecadação. 

Neste sentido, a rede política canavieira presente no estado de Goiás é uma 

expansão da rede de poder presente no estado de São Paulo. Os atores 

institucionais que de fato coordenam a rede são a UNICA e a ORPLANA. 

O segmento fornecedor apresenta os menores recursos de poder dentro da 

rede, é o elo mais fraco. Seus recursos econômicos são reduzidos, uma vez que 

representam apenas 8% da produção de cana do estado. Não dispõem de 

tecnologia para seus processos produtivos e por isso dependem do segmento 

industrial. Seu poder de negociação é mínimo frente aos industriais: uma vez que 

resolvam não produzir e fornecer mais cana, a indústria começa a produzir e resolve 

suas demandas industriais. Dessa forma, os fornecedores se veem reféns das 

condições impostas pelos industriais. 

O poder de aglutinação também está comprometido. O segmento fornecedor 

não se envolve diretamente, prescinde de estímulos para maximizar a coesão 

grupal. As queixas em desfavor dos industriais são constantes, tanto com relação 
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aos altos custos com o CCT, quanto na remuneração da cana fornecida, pois o 

CONSECANA não remunera os subprodutos da cana e os industriais maximizam 

sua rentabilidade por sua apropriação. 

A rede política canavieira goiana, ainda que seja um espaço localizado para a 

tomada de decisões, tem sua estrutura relacionada ao território e às estruturas 

políticas sediadas no estado de São Paulo, em conformidade com a base 

institucional estabelecida. 

Nesse sentido, recorremos à concepção teórica do institucionalismo histórico, 

para a qual a distribuição desigual de poder e de recursos e os conflitos inerentes 

aos grupos rivais pela apropriação de recursos escassos fazem com que 

determinados interesses sejam privilegiados em detrimento de outros. Atendemos 

também ao que foi proposto no terceiro objetivo específico, qual seja, identificamos 

os recursos de poder dos atores que compõem a rede de poder. 

Toda atividade produtiva envolve algum tipo de conflito e no setor canavieiro 

não é diferente. Os embates, em sua maioria econômicos, são negociados, e as 

soluções, nem sempre as melhores para ambos, são passíveis de aceitação. 

Normalmente é a parte mais frágil, que, sem os mesmos poderes, acatam o que foi 

negociado.  

A estratégia levada a cabo pelo segmento fornecedor para aumentar sua 

representatividade e seus recursos de poder é a união de forças e o aumento da 

área plantada e do percentual de fornecimento. 

Para maximizar sua produtividade, o setor canavieiro busca as melhores 

condições: terras planas, com boas condições pluviométricas e solos já cultivados, 

fatores que propiciam mais produtividade, economia de escala, cultivo mecanizado e 

menores custos de produção. No entanto, diante da concorrência por terras e frente 

ao poder econômico que detêm, a atividade tem avançado para as áreas de 

pastagens, onde o custo de implantação dos canaviais é mais oneroso, mas o preço 

da terra é mais barato. 

Mesmo diante da disponibilização de incentivos fiscais, tributários e de 

infraestrutura, constata-se que o governo estadual tem poucos recursos para 

interferir na expansão da cana e na dinâmica do setor canavieiro. O segmento 

industrial é o ator com o maior poder econômico e político capaz de interferir na 

dinâmica da cadeia produtiva, o que confirma nossa hipótese de pesquisa. 
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A atividade canavieira está em franca expansão e esse processo é inexorável. 

Sua relevância está nos índices de produção, na geração de empregos, no aumento 

da arrecadação de impostos e na dinamização e desenvolvimento que leva às 

regiões de sua influência. É um setor dinâmico e esse dinamismo pode levar à 

ocorrência de impactos socioeconômicos e ambientais.  

Contudo, cabe aos atores da rede canavieira e à sociedade a criação de 

institucionalidades, de infraestrutura e de políticas públicas que favoreçam o 

desenvolvimento das regiões menos favorecidas de forma sustentável, para que 

haja o desenvolvimento econômico com a geração de riquezas para todos, justiça 

social e proteção equilibrada ao meio ambiente. O estado tanto pode funcionar como 

indutor ao processo de desenvolvimento (quando concede benefícios e subsídios 

fiscais, por exemplo) quanto é responsável, por meio do MPGO, por monitorar, punir 

e zelar pela manutenção do equilíbrio entre o homem e o meio ambiente 

Com o envolvimento de todos os atores e uma participação mais atuante do 

estado auxiliando na formatação de regulamentações que direcionem as ações dos 

atores, certamente se estabelecerá a coordenação da cadeia produtiva canavieira.  

Acreditamos, ao final, ter alcançado nosso objetivo geral de caracterizar a 

interação entre os atores da rede de poder canavieira presente no estado de Goiás. 

Deslindar a rede de poder e os processos interativos de seus atores produtivos 

facilita os processos de negociação, de coordenação e de governança da cadeia 

produtiva. Tal fato nos faz acreditar que o estudo que ora apresentamos possa ser 

generalizado para outras regiões ou para outros ramos de atividade. Estas seriam, 

então, novas possibilidades para novas pesquisas. 

O discurso fortemente articulado dos atores institucionais da rede política 

presente no estado de São Paulo, aliado ao discurso governamental, submergiu a 

questão ambiental do processo de expansão da cultura canavieira. O discurso 

envidado pelos atores institucionais envolvidos com a atividade canavieira, que 

produz bioenergia sustentável, criou força e se massificou enquanto alternativa ao 

uso dos combustíveis fosseis, altamente poluidores e danosos ao meio ambiente.  

Assim, encerramos mais uma etapa, mas não encerramos o processo de 

crescimento pessoal e profissional e de busca do conhecimento.  
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APÊNDICE A 

         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 

Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  

 

Associação dos Fornecedores de Cana de Goiatuba e Região (AFC) 

 

 

Roteiro de entrevista 

1) Como e por que surgiu a AFC? 

 

2) Existe algum tipo de vínculo institucionalmente regulamentado entre a AFC e os 

fornecedores de cana em Goiatuba e região? 

 

3) Qual o número atual de associados e quanto representam da produção de cana, 

açúcar, álcool e energia na região? 

 

4) Os fornecedores de cana associados à AFC estão vinculados à quais usinas? 

 

5) Os fornecedores que não fazem parte da AFC são relevantes no contexto da 

produção regional? Qual o motivo que leva estes atores a não fazerem parte da 

AFC? 

 

6) Como é a frequência dos associados às reuniões da AFC? 

 

7) Há heterogeneidade em termos de porte, tecnologia, organização e recursos 

financeiros entre os associados da AFC? Isso “atrapalha” a aglutinação de interesses 

dentro da AFC? 
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8) Antes da existência da AFC como se dava a representação dos fornecedores de 

Goiatuba e Região? 

 

9) A AFC é associada à ORPLANA (Organização de Plantadores de Cana da Região 

Centro-Sul do Brasil)? Por quê? 

 

10) E à FEPLANA (Federação dos Plantadores de Cana do Brasil)? Por quê? 

 

11) Há alguma outra organização de representação de classe à qual a AFC está 

vinculada? Por quê? 

 

12) Como a AFC percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás e, de forma 

específica, em Goiatuba e região? 

 

13) Existem problemas nas relações contratuais de arrendamento? Há algum tipo de 

apoio aos proprietários quando do arrendamento de suas terras junto às usinas para 

a produção de cana?  

 

14) Quais os principais embates/demandas dos proprietários/arrendatários de terras 

junto às usinas? 

 

15) Como a AFC resolve as demandas dos proprietários de terras e dos fornecedores de 

cana junto às usinas? 

 

16) Quantas usinas estão trabalhando com produção própria de cana na região? Quais 

são? 

 

17) Além da AFC existe(m) outra(s) associação(ões) que representam os interesses dos 

fornecedores de cana na região? E em Goiás? 

 

18) Quais são os conflitos mais recorrentes na relação entre fornecedores e usinas?  

 

19) A AFC tem informações a respeito do número de fornecedores de cana associados 

às diversas associações em Goiás?  

 

20) Há alguma semelhança entre as atividades desenvolvidas pela AFC e pelas demais 

associações de fornecedores? E em relação à ORPLANA?  

 

21) A AFC desenvolve alguma estratégia no sentido de articular e/ou formular políticas 

para o setor, mais especificamente para os fornecedores de cana? 

 

22) Quais as demandas pleiteadas pela AFC junto ao poder público que já foram 

atendidas ou estão em fase de negociação/atendimento? 

 

23) O Sistema CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 

Álcool do Estado de São Paulo) é eficiente na remuneração dos fornecedores junto 

às indústrias ou há divergências? Em sua opinião, ele está funcionando? 
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24) Em Goiás, o sistema CONSECANA é a única forma utilizada para a remuneração 

dos fornecedores ou há outra modalidade sendo utilizada também? 

 

25) E com relação aos subprodutos da cana, como a palha e o bagaço, que se 

transformam em etanol (segunda geração) e energia, há alguma negociação em 

tramitação para remunerar o fornecedor? Ou essa não é uma demanda dos 

produtores da sua região?  

 

26) Há alguma demanda/iniciativa em se instituir um sistema CONSECANA específico 

para Goiás? Quem detém o poder de decisão na remuneração da cana-de-açúcar: 

industriais, fornecedores ou ambos? 

 

27) Existe alguma representação de interesses que fala pelo setor canavieiro em Goiás? 

Qual? 

 

28) Como a AFC vê o relacionamento UNICA – ORPLANA? Elas estão articuladas na 

busca de interesses comuns ou há divergências de interesses? Elas detêm a 

hegemonia na representação dos interesses dos industriais e fornecedores, 

respectivamente? Ou as diversas associações representam seus interesses de 

forma independente? 

 

29) Com a expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de 

outras regiões (SE e NE), a capacidade de aglutinar os interesses dos 

produtores/fornecedores ficou maior ou menor? Por quê? 

 

30) Na sua percepção essa expansão tem levado à concentração de renda em algum elo 

da cadeia produtiva nessa região? E nas diversas regiões do estado de Goiás? 

 

31) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 

cultura em Goiás ou você acha que independente deles existirem a expansão iria 

fatalmente ocorrer no estado de Goiás?  

 

32) Na sua percepção, a AFC possui poder de representação dos fornecedores de cana 

de Goiatuba e região (participação na realização de arranjos, status de negociador, 

etc.)? Por quê? Este ‘poder’ diminuiu ou aumentou após a expansão do setor em 

Goiás? 

 

33) Quais os fatores que determinam a queda ou aumento da capacidade de articulação 

da AFC? Nos períodos de crise do setor há a tendência de aumentar esta 

articulação? Por quê? 

 

34) Quais as principais dificuldades de governança encontradas na atualidade? 

 

35) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações do setor junto 

ao governo federal e ao governo estadual? 

 

36) Quais as perspectivas para o setor? E quais as dificuldades para o setor atingir a 

autogestão?  
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37) Com relação à coordenação do setor canavieiro, é possível identificar qual é o elo 

responsável por provocar a dinamização do setor e sua governança (demanda, 

produção/processamento, comercialização, etc.)? 

 

38) Quais são os problemas socioambientais que mais impactam a cadeia produtiva 
canavieira em Goiás? 
 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de 

poder”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Cleonice Borges de Souza sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data:________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado: _____________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 

Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  

 

Associação dos Produtores de Matérias-Primas para as Indústrias de Bioenergia de 

Goiás (APMP) 

 

Roteiro de entrevista 

1) Como surgiu a APMP e por quê? 

 

2) Existe algum tipo de vínculo institucionalmente regulamentado entre a APMP e os 

fornecedores de cana em Rio Verde e região? 

 

3) Qual o número atual de associados e quanto representam da produção de cana, 

açúcar, álcool e energia na região? 

 

4) Os fornecedores de cana associados à APMP estão vinculados a quais usinas? 

 

5) Os fornecedores que não fazem parte da APMP são relevantes no contexto da 

produção regional? Qual o motivo que leva estes atores a não fazerem parte da 

APMP? 

 

6) Como é a frequência dos associados às reuniões da APMP? 
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7) Há heterogeneidade em termos de porte, tecnologia, organização e recursos 

financeiros entre os associados da APMP? Isso “atrapalha” a aglutinação de 

interesses dentro da APMP? 

 

8) Antes da existência da APMP como se dava a representação dos 

produtores/fornecedores de Rio Verde e Região? 

 

9) A APMP é associada à ORPLANA (Organização de Plantadores de Cana da Região 

Centro-Sul do Brasil)? Por quê? 

 

10) E à FEPLANA (Federação dos Plantadores de Cana do Brasil)? Por quê? 

 

11) Há alguma outra organização de representação de classe à qual a APMP está 

vinculada? Por quê? 

 

12) Como a APMP percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás e, de forma 

específica, em Rio Verde e região? 

 

13) Os produtores/fornecedores de cana de Rio Verde ainda enfrentam algum tipo de 

problema, como o ocorrido com a “Lei dos 10%”, ou isso é embate superado?  

 

14) E os embates com a Perdigão e a cadeia produtiva de grãos em Rio Verde e região? 

 

15) Existem problemas nas relações contratuais de arrendamento? Há algum tipo de 

apoio aos proprietários quando do arrendamento de suas terras junto às usinas para 

a produção de cana?  

 

16) Quais os principais embates/demandas dos proprietários/arrendatários de terras 

junto às usinas? 

 

17) Como a APMP resolve as demandas dos proprietários de terras e dos fornecedores 

de cana junto às usinas? 

 

18) Além da APMP existe(m) outra(s) associação(ões) que representa(m) os interesses 

dos produtores/fornecedores de cana na região? E em Goiás? 

 

19) Quais são os conflitos mais recorrentes na relação entre fornecedores e usinas?  

 

20) Há alguma semelhança entre as atividades desenvolvidas pela APMP e pelas 

demais associações de fornecedores? E em relação à ORPLANA?  

 

21) A APMP desenvolve alguma estratégia no sentido de articular e/ou formular políticas 

para o setor, mais especificamente para os fornecedores de cana? 

 

22) Quais as demandas pleiteadas pela APMP junto ao poder público que já foram 

atendidas ou estão em fase de negociação/atendimento? 
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23) O Sistema CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 

Álcool do Estado de São Paulo) é eficiente na remuneração dos fornecedores junto 

às indústrias ou há divergências? Em sua opinião, ele está funcionando? 

 

24) Em Goiás, o sistema CONSECANA é a única forma utilizada para a remuneração 

dos fornecedores ou há outra modalidade sendo utilizada também? 

 

25) E com relação aos subprodutos da cana, como a palha e o bagaço, que se 

transformam em etanol, (segunda geração) e energia, há alguma negociação em 

tramitação para remunerar o fornecedor? Ou essa não é uma demanda dos 

produtores da sua região?  

 

26) Há alguma demanda/iniciativa em se instituir um sistema CONSECANA específico 

para Goiás? Quem detém o poder de decisão na remuneração da cana-de-açúcar: 

industriais, fornecedores ou ambos? 

 

27) Existe alguma representação de interesses que fala pelo setor canavieiro em Goiás? 

Qual? 

 

28) Como a APMP vê o relacionamento UNICA – ORPLANA? Elas estão articuladas na 

busca de interesses comuns ou há divergências de interesses? Elas detêm a 

hegemonia na representação dos interesses dos industriais e fornecedores, 

respectivamente? Ou as diversas associações representam seus interesses de 

forma independente? 

 

29) Com a expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de 

outras regiões (SE e NE), a capacidade de aglutinar os interesses dos 

produtores/fornecedores ficou maior ou menor? Por quê? 

 

30) Na sua percepção essa expansão tem levado à concentração de renda em algum elo 

da cadeia produtiva nessa região? E nas diversas regiões do estado de Goiás? 

 

31) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 

cultura em Goiás ou você acha que independente deles existirem a expansão iria 

fatalmente ocorrer no estado de Goiás?  

 

32) Na sua percepção, a APMP possui poder de representação dos 

produtores/fornecedores de cana de Rio Verde e região (participação na realização 

de arranjos, status de negociador, etc.)? Por quê? Este ‘poder’ diminui ou aumentou 

após a expansão do setor em Goiás? 

 

33) Quais os fatores que determinam a queda ou aumento da capacidade de articulação 

da APMP? Nos períodos de crise do setor há a tendência de aumentar esta 

articulação? Por quê? 

 

34) Quais as principais dificuldades de governança encontradas na atualidade? 
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35) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações do setor junto 

ao governo federal e ao governo estadual? 

 

36) Quais as perspectivas para o setor? Quais as dificuldades para o setor atingir a 

autogestão?  

 

37) Com relação à coordenação do setor canavieiro, é possível identificar qual é o elo 

responsável por provocar a dinamização do setor e sua governança (demanda, 

produção/processamento, comercialização, etc.)? 

 

38) Quais são os problemas socioambientais que mais impactam a cadeia produtiva 
canavieira em Goiás? 
 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de 

poder”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Cleonice Borges de Souza sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data:________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado: 

______________________________________________ 
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APÊNDICE C 

         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 

Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  

 

Associação dos Fornecedores de Cana de Goiás (APROCANA) 

 

Roteiro de entrevista 

1) Como e por que surgiu a APROCANA? 

 

2) Existe algum tipo de vínculo institucionalmente regulamentado entre a APROCANA e 

os fornecedores de cana de Quirinópolis e região? 

 

3) Qual o número atual de associados e quanto representam da produção de cana, 

açúcar, álcool e energia na região? 

 

4) Os fornecedores de cana associados à APROCANA estão vinculados a quais 

usinas? 

 

5) Os fornecedores que não fazem parte da APROCANA são relevantes no contexto da 

produção regional?  

 

6) Qual o motivo que leva estes atores a não fazerem parte da APROCANA? 

 

7) Como é a frequência dos associados às reuniões da APROCANA? 
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8) Há heterogeneidade em termos de porte, tecnologia, organização e recursos 

financeiros entre os associados da APROCANA? Isso “atrapalha” a aglutinação de 

interesses dentro da APROCANA? 

 

9) Antes da existência da APROCANA como se dava a representação dos fornecedores 

de Quirinópolis e Região? 

 

10) A APROCANA é associada à ORPLANA (Organização de Plantadores de Cana da 

Região Centro-Sul do Brasil)? Por quê? 

 

11) E à FEPLANA (Federação dos Plantadores de Cana do Brasil)? Por quê? 

 

12) Há alguma outra organização de representação de classe à qual a APROCANA está 

vinculada? Por quê? 

 

13) Como a APROCANA percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás e, de forma 

específica, em Quirinópolis e região? 

 

14) Existem problemas nas relações contratuais de arrendamento? Há algum tipo de 

apoio aos proprietários quando do arrendamento de suas terras junto às usinas para 

a produção de cana?  

 

15) Quais os principais embates/demandas dos proprietários/arrendatários de terras 

junto às usinas? 

 

16) Como a APROCANA resolve as demandas dos proprietários de terras e dos 

fornecedores de cana junto às usinas? 

 

17) Quantas usinas estão trabalhando com produção própria de cana na região? Quais 

são? 

 

18) Além da APROCANA existe(m) outra(s) associação(ões) que representa(m) os 

interesses dos fornecedores de cana na região? E em Goiás? 

 

19) Quais são os conflitos mais recorrentes na relação entre fornecedores e usinas?  

 

20) Há alguma semelhança entre as atividades desenvolvidas pela APROCANA e pelas 

demais associações de fornecedores? E em relação à ORPLANA?  

 

21) A APROCANA desenvolve alguma estratégia no sentido de articular e/ou formular 

políticas para o setor, mais especificamente para os fornecedores de cana? 

 

22) Quais as demandas pleiteadas pela APROCANA junto ao poder público que já foram 

atendidas ou estão em fase de negociação/atendimento? 

 

23) O Sistema CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 

Álcool do Estado de São Paulo) é eficiente na remuneração dos fornecedores junto 

às indústrias ou há divergências? Em sua opinião, ele está funcionando? 
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24) Em Goiás, o sistema CONSECANA é a única forma utilizada para a remuneração 

dos fornecedores ou há outra modalidade sendo utilizada também? 

 

25) E com relação aos subprodutos da cana, como a palha e o bagaço, que se 

transforma em etanol, (segunda geração) e energia, há alguma negociação em 

tramitação para remunerar o fornecedor? Ou essa não é uma demanda dos 

produtores da sua região?  

 

26) Há alguma demanda/iniciativa em se instituir um sistema CONSECANA específico 

para Goiás? Quem detém o poder de decisão na remuneração da cana-de-açúcar: 

industriais, fornecedores ou ambos? 

 

27) Existe alguma representação de interesses que fala pelo setor canavieiro em Goiás? 

Qual? 

 

28) Como a APROCANA vê o relacionamento UNICA – ORPLANA? Elas estão 

articuladas na busca de interesses comuns ou há divergências de interesses? Elas 

detêm a hegemonia na representação dos interesses dos industriais e fornecedores, 

respectivamente? Ou as diversas associações representam seus interesses de 

forma independente? 

 

29) Com a expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de 

outras regiões (SE e NE), a capacidade de aglutinar os interesses dos 

produtores/fornecedores ficou maior ou menor? Por quê? 

 

30) Na sua percepção, essa expansão tem levado à concentração de renda em algum 

elo da cadeia produtiva nessa região? E nas diversas regiões do estado de Goiás? 

 

31) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 

cultura em Goiás ou você acha que independente deles existirem a expansão iria 

fatalmente ocorrer no estado de Goiás?  

 

32) Na sua percepção, a APROCANA possui poder de representação dos fornecedores 

de cana de Quirinópolis e região (participação na realização de arranjos, status de 

negociador, etc.)? Por quê? Este ‘poder’ diminuiu ou aumentou após a expansão do 

setor em Goiás? 

 

33) Quais os fatores que determinam a queda ou aumento da capacidade de articulação 

da APROCANA? Nos períodos de crise do setor há a tendência de aumentar esta 

articulação? Por quê? 

 

34) Quais as principais dificuldades de governança encontradas na atualidade? 

 

35) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações do setor junto 

ao governo federal e ao governo estadual? 
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36) Quais as perspectivas para o setor? Quais as dificuldades para o setor atingir a 

autogestão?  

 

37) Com relação à coordenação do setor canavieiro, é possível identificar qual é o elo 

responsável por provocar a dinamização do setor e sua governança (demanda, 

produção/processamento, comercialização, etc.)? 

 

38) Quais são os problemas socioambientais que mais impactam a cadeia produtiva 
canavieira em Goiás? 
 

 

 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de 

poder”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Cleonice Borges de Souza sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data:________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado: 

______________________________________________ 
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APÊNDICE D 

         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 
Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  
 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás – FAEG 

Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia da FAEG 

 

Roteiro de entrevista 
 

1) Como, quando e por que surgiu a Comissão de Cana-de-açúcar e Bioenergia? 
 

2) Existe algum tipo de vínculo institucionalmente regulamentado (associação formal) 
entre esta Comissão e os fornecedores de cana em Goiás?  
 

3) Qual o número atual de associados e quanto representam da produção de cana, 

açúcar, álcool e energia do estado de Goiás? 

 

4) Qual é a frequência dos associados às reuniões da Comissão? 

 

5) Antes da existência da Comissão como se dava a representação dos fornecedores 
de cana em Goiás? 
 

6) A Comissão tem vínculo com a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e 
Álcool do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento? Por quê? 
 

7) E com a ORPLANA (Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do 
Brasil)? Por quê? 
 

8) E com a FEPLANA (Federação dos Plantadores de Cana do Brasil)? Por quê? 
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9) Há alguma outra organização de representação de classe à qual a Comissão é 

vinculada? Por quê? 

 
10) Como a Comissão percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás? 

 
11) Existem problemas na relação contratual de arrendamento de terras para as usinas? 

Há algum tipo de apoio aos proprietários quando do arrendamento de suas terras 
junto às usinas para a produção de cana?  

 
12) Quais são as associações que representam os interesses dos fornecedores de cana 

em Goiás? 
 

13) Quais são os conflitos mais recorrentes na relação entre fornecedores e usinas? 
 

14) Há alguma semelhança entre as atividades desenvolvidas pela Comissão e pelas 
diversas associações de fornecedores?  
 

15) E em relação à ORPLANA? 
 

16) A Comissão desenvolve alguma estratégia no sentido de articular e/ou formular 
políticas para o setor, mais especificamente para os fornecedores de cana? 
 

17) Quais as demandas pleiteadas pela Comissão junto ao poder público que já foram 
atendidas ou estão em fase de negociação/atendimento? 
 

18) O Sistema CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo) é eficiente na remuneração dos fornecedores ou há 
divergências?  
 

19) Quais as principais queixas dos produtores em relação à remuneração realizada pelo 
modelo CONSECANA? Na sua opinião, ele está funcionando? 
 

20) Quem detém o poder de decisão na remuneração da cana-de-açúcar: industriais, 
fornecedores ou ambos? 
 

21) Em Goiás, o sistema CONSECANA é a única modalidade utilizada para a 
remuneração dos fornecedores ou há alguma outra forma de pagamento? 

 
22) Há alguma demanda/iniciativa em se instituir um sistema CONSECANA específico 

para Goiás? 
 

23) Existe alguma representação de interesses que fala pelo setor canavieiro em Goiás? 
Qual? 
 

24) Como a Comissão vê o relacionamento UNICA – ORPLANA? Elas estão articuladas 
na busca de interesses comuns ou há divergências de interesses? Pode-se afirmar 
que elas detêm a hegemonia na representação dos interesses dos industriais e 
fornecedores, respectivamente?  
 

25) Ou as diversas associações representam seus interesses de forma independente? 
 

26) Com a expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de 
outras regiões (SE e NE), a capacidade de aglutinar os interesses dos 
produtores/fornecedores ficou maior ou menor? Por quê? 
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27) Na sua percepção essa expansão tem levado à concentração de renda em algum elo 

da cadeia produtiva nas diversas regiões do estado de Goiás? 

 
28) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 

cultura em Goiás ou será que sem eles essa expansão não iria ocorrer?  
 

29) Na sua percepção, a Comissão possui poder de representação no complexo 
canavieiro goiano (participação na realização de arranjos, status de negociador, 

etc.)? Por quê? Este ‘poder’ diminui ou aumentou após a expansão do setor em 
Goiás? 
 

30) Quais os fatores que determinam a queda ou aumento da capacidade de articulação 
da Comissão? Nos períodos de crise do setor há a tendência de aumentar esta 
articulação? Por quê? 
 

31) Quais as principais dificuldades de governança da cadeia canavieira (gestão, 
controle, exercício do poder, etc.) encontradas na atualidade? 
 

32) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações do setor junto 
ao governo federal e ao governo estadual? 
 

33) Quais as perspectivas para o setor? 
 

34) Quais as dificuldades para o setor atingir a autogestão? Com relação à coordenação 
do setor canavieiro, é possível identificar qual é o elo responsável por provocar a 
dinamização do setor e sua governança (demanda, produção/processamento, 
comercialização, etc.)? 
 

35) Quais são os problemas socioambientais que mais impactam a cadeia produtiva 
canavieira em Goiás? 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de 

poder”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Cleonice Borges de Souza sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data:________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado:_________________________________________ 
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APÊNDICE E 

         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 

Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  

 

Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás – FAEG 

 
Roteiro de entrevista 
 

 
1) Como a FAEG representa os produtores/fornecedores de cana em Goiás? 

 
2) Como a FAEG percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás? 

 

3) Quantas usinas estão em funcionamento em Goiás? E quantas estão com as 
operações suspensas ou ainda em fase de conclusão de suas plantas? 
 

4) Qual a área total ocupada com cana em Goiás? 
 

5) Qual o número atual de produtores/fornecedores de cana em Goiás? Existe algum 
tipo de vínculo institucionalmente regulamentado (associação formal) entre a FAEG e 
os fornecedores de cana em Goiás? E em números, o que esses fornecedores 
representam da produção goiana de cana (toneladas)? 
 

6) Qual a área total ou o percentual de áreas arrendadas para a produção de cana em 
Goiás? E a quantidade (ha) ou % de áreas próprias? 
 



192 

 

7) Existem problemas nessa relação contratual (arrendamento)? Há algum tipo de apoio 
aos proprietários quando do arrendamento de suas terras junto às usinas para a 
produção de cana?  
 

8) Quais os principais embates/demandas dos proprietários/arrendatários de terras 
junto às usinas? 
 

9) Como a FAEG resolve essas demandas e os interesses dos proprietários de terras e 
dos fornecedores de cana junto às usinas? 
 

10) Quantas usinas estão trabalhando com produção própria de cana? Quais são? 
 

11) Quais são as associações que representam os interesses dos 
produtores/fornecedores de cana em Goiás? 
 

12) Quais são os conflitos mais recorrentes na relação entre produtores/fornecedores e 
usinas? 
 

13) A FAEG sabe qual o número ou o percentual de produtores/fornecedores de cana 
associados às diversas associações de representação de interesse desse segmento 
produtivo? 
 

14) Há alguma semelhança entre as atividades desenvolvidas pela FAEG e pelas 
diversas associações de fornecedores? E em relação à ORPLANA (Organização de 
Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil)? 
 

15) A FAEG desenvolve alguma estratégia no sentido de articular e/ou formular políticas 
para o setor, mais especificamente para os produtores/fornecedores de cana? 
 

16) Quais as demandas pleiteadas pela FAEG junto ao poder público que já foram 
atendidas ou estão em fase de negociação/atendimento? 
 

17) O Sistema CONSECANA (Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e 
Álcool do Estado de São Paulo) é eficiente na remuneração dos fornecedores e junto 
às indústrias ou há divergências? Na sua opinião, ele está funcionando? 
 

18) Em Goiás, o sistema CONSECANA é a única forma utilizada para a remuneração 
dos fornecedores ou há outra modalidade sendo utilizada também? 

 
19) Há alguma demanda/iniciativa em se instituir um sistema CONSECANA específico 

para Goiás? 
 

20) Existe alguma representação de interesses que fala pelo setor canavieiro em Goiás? 
Qual? 
 

21) Como a FAEG vê o relacionamento UNICA - ORPLANA? Elas estão articuladas na 
busca de interesses comuns ou há divergências de interesses? Elas detêm a 
hegemonia na representação dos interesses dos industriais e fornecedores, 
respectivamente? Ou as diversas associações representam seus interesses de 
forma independente? 
 

22) Com a expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de 
outras regiões (SE e NE), a capacidade de aglutinar os interesses dos 
produtores/fornecedores ficou maior ou menor? Por quê? 
 



193 

 

23) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 
cultura em Goiás, frente ao Zoneamento Agroecológico da cana-de-açúcar, p.e.?  
 

24) Na sua percepção, a FAEG possui poder de representação no complexo canavieiro 
goiano (participação na realização de arranjos, status de negociador, etc.)? Por quê? 

Este ‘poder’ diminuiu ou aumentou após a expansão do setor em Goiás? 
 

25) Quais os fatores que determinam a queda ou aumento da capacidade de articulação 
da FAEG? Nos períodos de crise do setor há a tendência de aumentar esta 
articulação? Por quê? 
 

26) Quais as principais dificuldades de governança/organizacionais encontradas na 
atualidade? 
 

27) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações do setor junto 
ao governo federal e ao governo estadual? 
 

28) Quais as perspectivas para o setor? 
 

29) Quais as dificuldades para o setor atingir a autogestão? Com relação à coordenação 
do setor canavieiro, é possível identificar qual é o elo responsável por provocar a 
dinamização do setor e sua governança (demanda, produção/processamento, 
comercialização, etc.)? 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA PESQUISA 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder”, como sujeito. 

Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Cleonice Borges de Souza 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistado: ______________________________________________ 
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APÊNDICE F 

         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 

Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  

 

Sindicatos das Indústrias de Fabricação de Etanol e de Açúcar do Estado de Goiás – 

SIFAEG/SIFAÇÚCAR  

 

Roteiro de entrevista 
 

1) Como e por que surgiu o SIFAEG? Antes da existência do SIFAEG como se dava a 
representação dos industriais/usineiros em Goiás? 
 

2) Como o SIFAEG percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás? 
 

3) Qual a área total ocupada com cana em Goiás nesta safra 2012/2013? Quantas 
unidades industriais existem em Goiás?  
 

4) Quanto as associadas do SIFAEG representam da produção goiana de cana, açúcar, 
etanol e energia? 
 

5) As unidades que não fazem parte do SIFAEG são relevantes no contexto da 
produção canavieira em Goiás? Qual o motivo que leva estes atores a não fazerem 
parte do SIFAEG? 

 
6) Como é a frequência dos associados às reuniões do SIFAEG? 

 



195 

 

7) Há heterogeneidade em termos de porte, tecnologia e recursos financeiros entre os 
associados do SIFAEG? Isso “atrapalha” a aglutinação de interesses dentro do 
Sindicato? 

 
8) Como os associados apresentam suas demandas para o SIFAEG? Há apoio ou 

reconhecimento dos associados nos acordos e procedimentos tomados pelo 
SIFAEG? 
 

9) Com a expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de 
outras regiões, a capacidade de aglutinar os interesses dos associados se ampliou 
ou reduziu? Por quê? 

 
10) O senhor acredita que o SIFAEG possui poder de representação no complexo 

canavieiro goiano (participação na realização de arranjos, status de negociador 

etc.)? Este poder se ampliou ou diminuiu após a expansão do setor? 
 

11) Quais os fatores determinam a redução (ou a ampliação) da capacidade de 
articulação do SIFAEG? Nos períodos de crise do setor há tendência a aumentar 
esta articulação? Por quê? 
 

12) Como é possível melhorar o poder de negociação do SIFAEG? Quais as principais 
dificuldades organizacionais existentes? 
 

13) Como o SIFAEG direciona suas demandas junto ao governo estadual? O SIFAEG 
tem obtido êxito na efetivação de tais demandas? Quais as principais conquistas? 
 

14) Quais as demandas pleiteadas pelo Sindicato junto ao poder público que já foram 
atendidas ou estão em fase de negociação/atendimento? E, em âmbito federal como 
as demandas são encaminhadas? Quem as encaminha? 
 

15) O SIFAEG faz parte do Fórum Nacional Sucroenergético? Quais entidades compõem 
esse fórum? Qual a importância do Fórum? De quais outras entidades o SIFAEG faz 
parte na defesa dos interesses e demandas dos industriais canavieiros goianos? 
 

16) Quais são as outras entidades que representam os interesses dos industriais 
goianos? Elas possuem capacidade de representação? Há alguma hierarquia na 
representação dos interesses industriais? A representação dos interesses dos 
industriais junto aos órgãos estatais se efetiva apenas pelas vias formais ou também 
pelas informais?  

 
17) Como tem sido a relação entre fornecedores e industriais (estável ou instável)? 

Quais os conflitos/embates mais recorrentes nessas relações comerciais? 
 

18) Existe alguma representação de interesses que fala pelo setor canavieiro em Goiás? 
Qual? 
 

19) Como o SIFAEG vê o relacionamento UNICA – ORPLANA? Elas estão articuladas 
na busca de interesses comuns ou há divergências de interesses? Pode-se afirmar 
que elas detêm a hegemonia na representação dos interesses dos industriais e 
fornecedores, respectivamente? Ou as diversas representações (sindicatos, 
associações, etc.) representam seus interesses de forma independente? 
 

20) Qual o papel da União dos Produtores de Bioenergia (UDOP)? Por que algumas 
unidades industriais de Goiás também são associadas a ela? 
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21) Na sua opinião, o CONSECANA está funcionando? Há alguma demanda/iniciativa de 
se instituir um CONSECANA específico para Goiás? 

 
22) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 

cultura canavieira em Goiás? Ou caso eles não existissem ou fossem suspensos, 
será que ela (a expansão) não iria ocorrer? 
 

23) A crise econômica atual tem sido alardeada como a responsável por sérios 
problemas enfrentados pelas usinas canavieiras, inclusive de insolvência financeira e 
de falência, como foi o caso recente das usinas do Grupo João Lyra. Em Goiás, o 
processo de aquisições e fusões tem levado a uma concentração no setor? 

 
24) Quais as principais dificuldades de governança da cadeia canavieira (gestão, 

controle, exercício do poder, etc.) encontradas na atualidade? 
 

25) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações encaminhadas? 
 

26) Quais as perspectivas para o setor? Quais as dificuldades para o setor atingir a 
autogestão?  
 

27) Com relação à coordenação do setor canavieiro, é possível identificar qual é o elo 
responsável por provocar a dinamização do setor e sua governança (a demanda, a 
produção/processamento, a comercialização, etc.)? 

 

28) Com relação ao desenvolvimento sustentável, quais conflitos ambientais, sociais, 
econômicos e culturais mais impactam a expansão da atividade canavieira em 
Goiás? 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de 

poder”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Cleonice Borges de Souza sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data:________________________________________________ 

Assinatura do entrevistado:_________________________________________ 
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APÊNDICE G 

         

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO                       
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-

GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS 

AMBIENTAIS 

 

 

 

 

 

Pesquisa: A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de poder 

 

Doutoranda: Cleonice Borges de Souza  

Orientador: Prof. Dr. Fausto Miziara 

 

Esta entrevista tem por objetivo obter informações básicas para subsidiar uma análise da 
expansão do setor canavieiro em Goiás e a rede política constituída. A entrevista concedida 
terá tratamento sociológico por meio da análise de conteúdo, diluindo-se no universo 
pesquisado, mantida sob reserva e discrição, bem como o sigilo de sua identidade.  
 

Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) 

 

Roteiro de entrevista 
 

1) Quais as principais ações desenvolvidas no âmbito do MPGO com relação à 

expansão do setor canavieiro em Goiás? 

 

2) O MPGO tem acento ou é convidado a participar dos diversos espaços institucionais 
e dos debates a respeito da expansão do setor canavieiro em Goiás? Por quê? 

 
3) Como o MPGO percebe a expansão do setor canavieiro em Goiás? Quais são os 

conflitos mais recorrentes nesse processo de expansão da atividade canavieira em 
Goiás? 

 
4) Há alguma semelhança entre as atividades desenvolvidas pelo MPGO e pela 

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás 
(SEMARH)?  

 
5) Na percepção do MPGO, existe alguma representação de interesses que fala pelo 

setor canavieiro em Goiás? Qual? 
 

6) Quando da existência de problemas relacionados ao setor canavieiro, normalmente 
estes são ‘enfrentados’ individualmente pelo elo responsável (indústrias ou 
fornecedores) ou por meio da representação dos interesses dos envolvidos (SIFAEG 
ou Associações de produtores)?  
 



198 

 

7) A expansão do setor e a entrada de empreendimentos já consolidados de outras 
regiões (SE e NE) no Estado de Goiás têm ocasionado algum tipo de interferência 
nas atividades desenvolvidas pelo MPGO? Por quê? 

 
8) Os incentivos do governo estadual funcionam, de fato, como atrativos à expansão da 

cultura em Goiás ou será que sem eles essa expansão não iria ocorrer?  
 

9) Na sua percepção, o MPGO possui poder de representação dos interesses da 
sociedade civil no complexo canavieiro goiano (participação na realização de 
arranjos, status de negociador, etc.)? Por quê? Este ‘poder’ diminui ou aumentou 

após a expansão do setor em Goiás? 
 

10) Quais os fatores que determinam a queda ou aumento da capacidade de articulação 
do MPGO com relação ao setor canavieiro? Nos períodos de crise do setor há a 
tendência de aumentar esta articulação? Por quê? 
 

11) Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo MPGO com relação à expansão 
canavieira em Goiás? 
 

12) Qual deve ser o papel do Estado e quais as principais reivindicações do setor junto 
ao MPGO? 
 

13) Quais as perspectivas para o setor? 
 

14) Quais são os problemas socioambientais que mais impactam a cadeia produtiva 
canavieira em Goiás (demanda por serviços públicos, fuligem, fumaça, recursos 
hídricos, utilização de sub produtos, etc.)? 
 

15) Qual a eficácia da fiscalização realizada pelo MPGO em relação às Ações Civis 
Públicas (ACP’s) que são firmadas junto ao segmento canavieiro? 
 

16) No caso do não cumprimento dos ACP’s quais as medidas que são tomadas pelo 
MPGO junto ao setor canavieiro? 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

RG/CPF no. ______________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo “A expansão do setor canavieiro em Goiás e redes de 

poder”, como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora 

Cleonice Borges de Souza sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, 

assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

 

Local e data:________________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistado:_________________________________________ 
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APÊNDICE H – Situação das usinas canavieiras em Goiás – 2012  

Empresa/Início operações Grupo Município Status SIFAEG Empregos Investimento 

Fixo 

Benefício do 

PRODUZIR 

Anicuns S/A Álcool e Derivados / (1981)/(1987) Grupo Farias (PE) Anicuns Operando SIM 1.601 (1) 85.182.970,00 
(1) 

232.748.976,28 
(1) 

Berg Etanol e Agricultura Ltda. Grupo Sada (MG) Aragarças Provável 
Implantação – 
operação 2013 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

BP Biocombustíveis S/A – Central Itumbiara de 
Bioenergia e Alimentos S/A (Companhia 
Nacional de Açúcar e Álcool - CNAA) / 
(10/05/2009) 

BP Biocombustíveis 
(Inglaterra) (possui 
90% de participação 
na CNAA) 

Itumbiara Operando SIM 1.500 (2) 500.000.000,00 
(2) 

966.000.000,00 
(2) 

BP Biocombustíveis S/A - Tropical Bioenergia 
S/A / (09/2008) 

BP Biocombustíveis 
(Inglaterra) 

Edéia Operando SIM 1.440 (2) 125.000.000,00 
(2) 

511.000.000,00 
(2) 

Caçu Indústria e Comércio de Açúcar e Álcool 
Ltda. / (08/2008)  

 Associada à Cooperativa de 
Produtores de Cana-de-açúcar, 
Açúcar e Álcool do Estado de São 
Paulo (Copersucar). 

n. d. Vicentinópolis Operando SIM 146 (2) 50.000.000,00 
(2) 

476.000.000,00 
(2) 

Cambuí Açúcar e Álcool Ltda.  

 De acordo com a pesquisa de campo, 
ainda que a Segplan (2012) ateste 
que ela está em fase de implantação, 
é possível comprovar que ela está 
funcionando há pelo menos 01 (um) 
ano. 

Grupo Agromem 
(SP/GO) – José 
Ribeiro de Mendonça 

Santa Helena 
de Goiás 

(Implantação – 
Operação 2013, 
conforme 
SEGPLAN) 
 
Operando 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

CBB – Companhia Bioenergética Brasileira / 
(07/2009) 

Grupo Alda 
Participações e 
Agroindústria S/A 
(GO) 

Vila Boa Operando NÃO 582 94.000.000,00 
(2) 

236.000.000,00 
(2) 

CEM – Central Energética Morrinhos S/A 
(Usina Camen) / (11/2009) 

Grupo Colorado (SP) Morrinhos Operando SIM 195 (2) 359.000.000,00 
(2) 

1.443.000.000,00 
(2) 

Centroálcool S/A (Cenasa)* / (1981).  

 Vendida em Agosto/2012 para Alceu 
Pereira Lima Neto, empresário e 
fornecedor de cana da região de 
Ribeiro Preto/SP 

Ex-Família Balestra 
– GO.  

Inhumas Operando SIM 600 (1) 25.997,672,00 
(2) 

806.639.709,02 
(2) 
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CerradinhoBio (Usina Porto das Águas Ltda.) / 
(06/2009)  

 Em 13/05/2008, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 59.821.213,00 (5); 

 Em 20/05/2008, o BNDES concedeu 
novo financiamento no valor R$ 
219.137.894,00 (6); 

 Em 17/11/2009 recebeu novo 
financiamento do BNDES no valor de 
R$ 22.687.559,00 (6) 

Grupo Cerradinho 
(SP) 

Chapadão do 
Céu 

Operando SIM 400 (2) 65.000.000,00 
(2) 

306.000.000,00 
(2) 

Cooper Rubi / (1984) – (2003) Grupo Japungu / 
Cavalcanti de Morais 
(PB) 

Rubiataba Operando SIM 1.016 (2) 17.309.678,00 
(2) 

178.773.412,69 
(2) 

Cosan Centroeste S/A Açúcar e Álcool (Raízen 
– Unidade Jataí) / (2009)  

 Em 10/06/2009, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 635.719.506,00 (5); 

Joint Venture entre a 
Cosan e a Shell 

Jataí Operando SIM n. d. n. d. n. d. 

Cosan Centroeste S/A Açúcar e Álcool (Raízen 
– Unidade Montividiu) 

Joint Venture entre a 
Cosan e a Shell (SP) 

Montividiu Provável 
Implantação – 
operação 2015 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

Cosan Centroeste S/A Açúcar e Álcool (Raízen 
– Unidade Parauna) 

Joint Venture entre a 
Cosan e a Shell (SP) 

Parauna Provável 
Implantação – 
operação 2014 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

CRV Industrial Ltda. (2001) – Ex-Carval / 
(1983) 

Grupo Japungu / 
Cavalcanti de Morais 
(PB) 

Carmo do Rio 
Verde 

Operando SIM 1.374 (1) 164.106.269,00 
(1) 

155.767.622,98 
(1) 

DENUSA - Destilaria Nova União S/A / (1980)  Grupo: Participações 
JB (PE, ES, PB) 

Jandaia Operando 
(recuperação 
judicial) 

SIM 1.037 (1) 20.440.150,00 
(1) 

253.084.124,43 
(2) 

Destilaria Catanduva Ltda. (DECAL) – Usina 
Rio Verde Ltda. 

 Associada à Cooperativa de 
Produtores de Cana-de-açúcar, 
Açúcar e Álcool do Estado de São 
Paulo (Copersucar). 

Sócio: Cássio 
Bellintani Iplinsky 

Rio Verde Operando SIM 135 (1) 8.682.420,00 (1) 21.206.380,95 (2) 

Eber Bio-energia e Agricultura Ltda. Grupo Sada (MG) Montes Claros 
de Goiás 

Provável 
Implantação – 
operação 2014 

NÃO n. d. n. d. n. d. 
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Energética São Simão S/A Grupo 
Matary/Família Zeca 
Maranhão (PE)  

São Simão Operando SIM n. d. n. d. n. d. 

Energética Serranópolis Ltda. – Ex-Goálcool - 
Destilaria Serranópolis Ltda. (n. d.) 

Grupo/Família 
Dourado – Usina 
Ipojucá S/A (PE) 

Serranopólis Operando SIM 994 (1) 35.362.729,00 
(1) 

251.620.915,93 
(1) 

Floresta S/A Açúcar e Álcool / (2009) Grupo Agromem 
(SP/GO) – José 
Ribeiro de Mendonça 

Santo Antônio 
da Barra 

Operando NÃO 531 (2) 56.000.000,00 
(2) 

185.000.000,00 
(2) 

Goiás Agroenergia S/A GAESA 
Management 
Group LLC 

Abadiânia Provável 
Implantação – 
operação 2014 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

GOIASA - Goiatuba Álcool Ltda. / (1991) Grupo Construcap 
(SP) 

Goiatuba Operando SIM 258 (1) 101.630.388,00 
(1) 

365.403.667,09 
(1) 

Ipê Agro-Indústria (Braspart Bioenergia Usina 
Ipê Ltda.) / (2006) 

Grupo Braspart (SP) 
- Ipê Agro-Milho 
Industrial Ltda. 

Inhumas Operando NÃO 250 (2) 1.700.000,00 (2) 156.400.000,00 
(2) 

Jalles Machado S/A / (1980) 

 Em 01/07/2009, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 52.291.043,00 (5); 

 Em 02/07/2009, o BNDES concedeu 
novo financiamento no valor R$ 
124.044.000,00 (6). 

Grupo Jalles 
Machado (GO) 

Goianésia Operando SIM 1.002 (1) 45.704.371,00 
(1) 

216.333.372,08 
(1) 

LASA - Lago Azul S/A – Ex-Delasa / (1980) n. d. – Autônoma Ipameri Operando SIM 1.364 (1) 13.441.157,00 
(1) 

83.596.359,67 (1) 

Nardini Agroindustrial Ltda.  Grupo Aurélio 
Nardini (SP) 

Aporé Implantação – 
Operação 2013 

SIM n. d. n. d. n. d. 

Nova Fronteira Bioenergia S/A - SMBJ 
Agroindustrial S/A 

Joint venture Grupo 
São Martinho (51%) 
+ Petrobras 
Biocombustível S/A 
(PBio) (49%) 

Bom Jesus de 
Goiás 

Implantação – 
Operação 2014 

SIM n. d. n. d. n. d. 

Nova Fronteira Bioenergia - Usina Boa Vista 
S/A / (04/2009) 

 Em 03/07/2008, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 161.574.669,00 (5); 

 em 28/01/2010 outro no valor de R$ 

Joint venture Grupo 
São Martinho (51%) 
+ Petrobras 
Biocombustível S/A 
(PBio) (49%) 

Quirinópolis Operando SIM 942 (2) 406.000.000,00 
(2) 

619.000.000,00 
(2) 
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287.212.040,00 (5); 

 em 2012 um outro de R$ 
360.000.000,00 (7). 

Odebrecht Agroindustrial (ETH Bioenergia – 
Unidade Água Emendada) / (2012) 

 Em 03/02/2009, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 160.094.376,00 (6); 

 Em 04/02/2009, o BNDES concedeu 
novo financiamento no valor R$ 
111.681.891,00 (5). 

Grupo Odebrecht 
S/A (BA) + Brenco 
 
A partir do dia 
05/02/13 a empresa 
assumiu nova marca 

Perolândia Operando SIM n. d. n. d. n. d. 

Odebrecht Agroindustrial (ETH Bioenergia – 
Unidade Morro Vermelho) (09/2009) 

 Em 03/02/2009, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 329.678.523,00 (6); 

 Em 04/02/2009, o BNDES concedeu 
novo financiamento no valor R$ 
139.703.420,00 (5). 

Grupo Odebrecht 
S/A (BA) + Brenco 

Mineiros Operando SIM 1.196 (2) 227.000.000,00 
(2) 

531.000.000,00 
(2) 

Odebrecht Agroindustrial (ETH Bioenergia – 
Unidade Rio Claro Agroindustrial Ltda). / 
(2009) 

Grupo Odebrecht 
S/A (BA) + Brenco 

Caçu Operando SIM n. d. n. d. n. d. 

Rio Verde Álcool e Açúcar Ltda. Grupo Andrade (SP) Rio Verde Provável 
Implantação – 
operação 2015 

NÃO n.d. n.d. n.d. 

SJC Bioenergia S/A – Usina São Francisco / 
(2007) 

Joint Venture Cargill 
+ Grupo USJ (SP) 

Quirinópolis Operando SIM 253 (1) 147.118.679,00 
(1) 

449.167.495,41 
(1) 

SJC Bioenergia S/A – Usina Cachoeira 
Dourada 

 Em 19/02/2008, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 46.140.000,00 (5); 

 Em 30/06/2008, o BNDES concedeu 
novo financiamento no valor R$ 
410.497.901,00 (6); 

Joint Venture Cargill 
+ Grupo USJ (SP) 

Cachoeira 
Dourada 

Implantação – 
Operação 2013 

SIM n. d. n. d. n. d. 

Uruaçu Açúcar e Álcool Ltda. / (2008) – Ex-
Destilaria de Álcool Uruaçu Ltda.  

Grupo Japungu / 
Cavalcanti de Morais 
– PB  

Uruaçu Operação 
Suspensa 
Temporariamente 

NÃO 146 (2) 12.000.000,00 
(2) 

114.000.000,00 
(2) 

Usina Canadá S/A / (2008) – Ex-Alcoolverde 
S/A / (1988)  

Grupo Usina Canadá 
(SP) 

Acreúna Operação 
Suspensa  

SIM 166 (2) 53.000.000,00 
(2) 

273.000.000,00 
(2) 
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Temporariamente 
(4) 

Usina Cansanção do Sinimbu Grupo Usina 
Cansanção do 
Sinimbu (AL) 

Serranópolis Em fase de 
implantação  

SIM n. d. n. d. n. d. 

Usina Goianésia S/A – Ex-Sociedade 
Açucareira Monteiro de Barros(1968) 

Grupo 
Matary/Família Zeca 
Maranhão (PE) - 
desde 1989 

Goianésia Operando SIM 1.890 (1) 49.695.869,00 
(1) 

151.986.000,63 
(1) 

Usina Nova Gália Ltda. – USINOVA 

 Em 13/02/2009, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 19.951.755,00 (5); 

 em 16/03/2011, o BNDES concedeu 
outro financiamento no valor de R$ 
15.750.000,00 (5). 

França (Presidente 
da Usina: Jean Luc 
Paquereau) 

Paraúna Operando SIM 393 (2) 1.000.000,00 (2) 262.000.000,00 
(2) 

Unidade Otávio Lage (Codora Álcool e Energia 
Ltda.) 

 Em 13/02/2009, a empresa conseguiu 
junto ao BNDES um financiamento no 
valor R$ 74.959.000,00 (5) 

Grupo Jalles 
Machado (GO) 

Goianésia Operando SIM 853 (2) 77.000.000,00 
(2) 

477.000.000,00 
(2) 

Usina Ouroana Ltda.  

 De acordo com a pesquisa de campo, 
o Sr. José Ribeiro de Mendonça 
comprou para si mesmo a Usina 
Ouroana para impedir o seu 
funcionamento, visto a proximidade 
que esta tem com a Usina Cambuí de 
propriedade do Grupo Agromen, no 
qual é o controlador. 

José Ribeiro de 
Mendonça 

Rio Verde Provável 
implantação – 
operação 2015 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

Usina Panorama S/A 

 Em 2005, a empresa conseguiu junto 
ao BNDES um financiamento no valor 
R$ 22.400.000,00 (9). 

Grupo Agromem 
(SP/GO) – José 
Ribeiro de Mendonça 

Itumbiara Operando NÃO 311 (2) 46.000.000,00 
(2) 

143.000.000,00 
(2) 

Usina Santa Helena de Açúcar e Álcool (1969) 

 Em 01/12/2012 foi decretada a 
falência da usina por conta de uma 
dívida que chega a R$ 1 bilhão.  

Grupo Naoum S/A 
(GO) 

Santa Helena 
de Goiás 

Operando  
(Suspensa por 
Falência, em 
2013) 

SIM 1.493 (1) 28.050.467,00 
(1) 

343.726.598,28 
(1) 

Usina São Paulo Energia e Etanol Ltda. / 
(2007) – (Usina Fortaleza)  

n. d. Porteirão Operando SIM 646 (2) 98.000.000,00 
(2) 

543.000.000,00 
(2) 
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Usina Serra do Caiapó S/A (04/2008) Grupo Souza e 
Filhos (GO) 

Montividiu Operando SIM 700 (3) 71.200.000,00 
(3) 

232.000.000,00 
(3) 

Vale do Verdão S/A Açúcar e Álcool / (1981) Grupo Agromem 
(SP/GO) – José 
Ribeiro de Mendonça 

Turvelândia Operando SIM 311 (1) 44.394.132,00 
(1) 

139.474.177,07 
(1) 

Vale Verde Empreendimentos Agrícolas – 
Iaciara Agroindústria Ltda. 

Grupo Farias (PE) Iaciara Provável 
Implantação – 
operação 2015 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

Vale Verde Empreendimentos Agrícolas – 
Itaberái Agroindústria Ltda. 

Grupo Farias (PE) Itaberaí Provável 
Implantação – 
operação 2013 

NÃO n. d. n. d. n. d. 

Vale Verde Empreendimentos Agrícolas / 
(2001) - Ex-Devale / (1979) 

Grupo Farias (PE) Itapaci Operando SIM 1.624 (1) 42.114.948,00 
(1) 

168.668.925,33 
(1) 

 

Vale Verde Empreendimentos Agrícolas / 
(2007) - Ex-Agroindústria Pite S/A / (1979) 

Grupo Farias (PE) Itapuranga Operação 
suspensa 
temporariamente 

NÃO 126 (2) 3.000.000,00 (2) 13.000.000,00 (2) 

Vale Verde Empreendimentos Agrícolas – 
Turvânia Agroindústria. 

Grupo Farias (PE) Turvânia Provável 
Implantação – 
operação 2014 

NÃO 1.601 (2) 88.000.000,00 
(2) 

239.000.000,00 
(2) 

VREC (Vital Renewable Energy Company)  

 Unidade Bom Sucesso Agroindústria 
Ltda. (08/03/2012 – contratação de 
empréstimo, junto ao BNDES, no 
valor de R$ 77.200.000,00 (6) 

Fundo Internacional 
(Paladin Capital 
Group, de Abu Dabi, 
+ Leaf Clean Energy 
Company + 
Petercam + PCG 
Clean Energy & 
Technology Fund) 

Goiatuba Operando SIM 670 
diretos 

e  
2.000 

indiretos 
(8) 

98.000.000,00 
(8) 

497.000.000,00 
(8) 

Fonte: GOIÁS (2012); (1) CAO/MA/MP-GO; (2) Economia e Desenvolvimento (2006, p. 12); UDOP (2012); SIFAEG (2012); (3) Lima (2010); (4) Uma Ação 
Declaratória de Nulidade, expedida em 14/09/2011 levou à anulação da aquisição da Usina Alcoolverde S/A pela Usina Canadá S/A, bem como à suspensão 
temporária das atividades (DJSP, 2012); (5) BNDES (2012a); (6) BNDES (2012b); (7) Magossi (2012); (8) Goiás (2008); (9) Lima & Ramos (2009). 
Nota: n. d. = não disponível 
36 usinas em operação (incluindo a Santa Helena, visto que somente em 01/12/2012 foi decretada sua falência) 
03 usinas com operações suspensas temporariamente 
04 usinas em implantação 
10 usinas em provável implantação 

 


