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Ilmo. Sr. Dr. 

José Carlos Fernandes de Alcântara 
 

 

Ref.: Relatório de valorização da indústria. 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Atendendo a solicitação, a MBF Agribusiness apresenta o resultado do 

relatório de valorização da indústria, para a Companhia Açucareira de 

Penápolis, em Recuperação Judicial (SP). 

Ressalta-se que este estudo é imparcial e que foi elaborado através de 

dados coletados e analisados em visita técnica, além de informações 

documentadas fornecidas pelo departamento agrícola, administração, gerência e 

diretoria da empresa. 
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ANALISE S.W.O.T. 

 

Pontos Fortes 

 

 Fácil acesso às rodovias, o que facilita o 

escoamento da produção; 

 Boa topografia, solos e clima para a 

cultura da cana-de-açúcar; 

 Mão de obra local; 

 Indústria com mix de 70% para produção 

de açúcar - produção de etanol diário de 

680 m3; 

 Produz etanol anidro e hidratado; 

 Boa estocagem de etanol e açúcar; 

 Abundancia na captação de água; 

 Fornecedores têm afinidade para com a 

unidade. 

 

Pontos Fracos 

 

 Concorrência com outras unidades pela 

matéria-prima; 

 Dependência total de fornecedores de cana; 

 Forte dependência em estrutura de CCT 

terceirizada; 

 Falta de recursos para pagamentos de 

fornecedores e para manutenções de 

equipamentos; 

 Baixa eficiência industrial devido à oscilação 

na entrada de cana. 

Oportunidades 

 

 Arrendamentos/parcerias; 

 Quitação das dívidas com fornecedores 

para renovação de contratos; 

 Geração de energia elétrica comercial; 

 Pagar parceiros e prestadores de serviços 

para garantir continuidade das safras. 

 Manter uma frota mínima de CCT 

própria. 

Ameaças 

 

 Perda de equipamentos devido à falta de 

manutenções adequadas; 

 Perda de fornecedores para o mercado devido 

às dificuldades financeiras; 

 Dificuldades em contratação de estrutura de 

CCT; 

 Desvalorização do parque industrial se perder 

a matéria-prima. 

 

 

Resumo dos riscos na produção 

Mensuráveis 

Equipamentos 
Equipamentos a serem reformados. 

Equipamentos a serem substituídos. 

Não Mensuráveis 

Volume de matéria-prima 
Riscos de perdas de fornecedores devido à falta 

de pagamentos. 

Serviços de terceiros 
Dificuldade em contratação de estruturas de 

CCT. 
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1. Identificação do contratante 

 

Razão social: Companhia Açucareira de Penápolis, em 

Recuperação Judicial. 

CNPJ:   61.081.840/0001-10 

Endereço:  Rodovia Raul Forchero Casasco, S/N,  

 CEP 16.300-000 - Penápolis (SP) 

Telefone:  + 55 18 3654-7500 

Contatos:  José Carlos Fernandes de Alcântara 

E-mail:  jcalcantara@usinacampestre.com.br 

 

2. Histórico da Fundação 
 

 Em 1946, um grupo de pessoas, dentre os quais os senhores Tomé Adas e 

os irmãos Crisóstomo de Oliveira, transformou a lavoura de café existente na 

região de Penápolis (SP), em um grande tapete verde, estampando na terra os 

alicerces de uma usina de açúcar e álcool. 

 Na ânsia de transformar os sonhos em realidade, juntaram-se com outros 

produtores rurais e firmaram o compromisso do plantio da cana-de-açúcar que 

garantiria o fornecimento à usina, para seu completo funcionamento. 

Em 10 de fevereiro de 1947, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), 

aprovava a montagem da usina de açúcar sob a denominação de Usina 

Campestre, e razão social de Cia. Açucareira de Penápolis. 

 Doze anos depois, passou a pertencer ao Grupo Egídio Toledo, que iniciou 

a produção de álcool. 

 Em 1972, o sonho de 1946 já estava consolidado e foi alicerçado com a 

aquisição da Cia. pelo Grupo Ferraz Egreja. 

 Filando-se a Copersucar, criou a empresa agrícola Santa Rosa Mercantil e 

Agropecuária Ltda., responsáveis pela parte agrícola do processo. 

 Em 1978, atendendo aos anseios do Governo, a Cia. aderiu ao Plano 

Nacional do Álcool, instalando mais uma destilaria com capacidade nominal de 

90 mil litros por dia. 

 No ano de 1982 sua produção foi de 38,6 milhões de litros de álcool e 1,07 

milhão de sacas de açúcar de 50 quilos cada. 
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 A partir da safra 2004, a Cia., através de um acordo de gestão, passou a 

ter uma administração profissional. Este processo se iniciou através de um 

contrato de gestão com a Bankaysser, que indicou um superintendente 

profissional, que foi aprovado pelo conselho de administração. 

 Neste ponto, inicia-se uma nova história, na qual a empresa saltou da 

média do triênio anterior, de 1,2 milhões de toneladas de cana, para 2,0 milhões 

de toneladas de cana em média, no triênio seguinte. 

 Esta melhora foi decorrente da reestruturação administrativa e  

implantação de um software de gestão, que possibilitou a empresa se organizar 

e recuperar a credibilidade junto aos fornecedores de cana, de produtos 

diversos, clientes e comunidade em geral. 

 Além deste processo, teve-se também a reorganização da área agrícola, os 

alongamentos dos prazos de fornecimento de cana de spot para três a cinco 

anos, implantação de gerenciamento de cana por imagem, planejamento de 

safra, planejamento de colheita, controle de frota. 

 Na área industrial foram realizadas melhorias, do laboratório aos 

processos de fabricação de álcool e açúcar. Implantou-se a automação dos 

processos de fabricação, o que possibilitou o aumento da eficiência global da 

Cia. de 78% para 86,5%. 

 Na área de recursos humanos foram implementadas metas globais e 

setoriais, melhoria na comunicação, implantação do jornal da Campestre e 

investimentos em treinamento dos colaboradores. 

 Na área comercial houve uma melhoria dos preços médios de venda, 

conseguindo no último ano preços compatíveis com a média Esalq, mas tendo 

de comercializar parte da safra antecipada e parte durante o período de 

moagem. 

 Na área de Compras, as melhorias foram nos itens de preço de aquisição e 

no prazo médio de compra, devido a reconquista da credibilidade e 

reestruturação do departamento. 

 
3. Localização das áreas avaliadas 

 

A Campestre está localizada no interior de São Paulo, na cidade de 

Penápolis, distante 480 quilômetros (km) da capital. 
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Penápolis, com uma população de aproximadamente 62.510 habitantes, 

está localizada na região noroeste do Estado de São Paulo, e conta com uma 

área de 710,40 km2, pertencente a região administrativa de Araçatuba, que está 

a 549 km do Porto de Santos. Penápolis é considerada um dos polos de turismo 

do oeste paulista e é lindeira ao rio Tietê, ou seja, hidrovia Tietê-Paraná. 

A economia do município baseia-se na atividade agropecuária e na 

indústria. Penápolis se localiza ainda próxima à Rodovia Federal BR-153, 

ligando ao Norte do país ao Rio Grande do Sul, ponto geográfico estratégico para 

grandes investimentos. Vivendo em excelentes condições se comparada ao resto 

do Brasil, está preparada para receber novos parceiros nacionais e 

internacionais. 

Possui também acesso a Ferrovia Novoeste S.A., exclusiva para transporte 

de carga, e também as Rodovias SP-300 Rodovia Marechal Rondon e SP-425 

Rodovia Assis Chateaubriand. 

 

 
Figura 1: Localização geográfica da unidade.   Fonte: Udop 
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Nº Nome da Usina Proprietário 
Moagem 
(mil t) 

Situação 
Distância 

Km ** 

193 Renuka - Revati Renuka do Brasil 2.024 Em Operação 36 

56 Diana Diana 1.006 Em Operação 30 

54 Clealco – Clementina Clealco 7.029* Em Operação 41 

190 Córrego Azul Córrego Azul - Em Operação 37 

59 Renuka – Madhu Renuka do Brasil 4.293 Em Operação 41 

49 Clealco - Queiroz Clealco 7.029* Em Operação 46 

Tabela 1 Fonte: Anuário da Cana 2012 

 *A quantidade de cana moída foi informada de modo consolidado. 
 **Medida em linha reta pelo Google Earth, com 20% de acréscimo. 

 

ROTAS PARA EXPORTAÇÃO 

 
Destacam-se, na sequência, as melhores opções para exportação. 

 

Portos 

Porto Seco de Anápolis 

 
A localização do Porto Seco Centro-Oeste não poderia ser melhor. Situado 

na cidade de Anápolis, possui uma ampla e moderna infraestrutura, com área 

total de 109.707,97m2. Está em uma região estrategicamente privilegiada, a 55 

km de Goiânia, capital do estado de Goiás.  

Penápolis está a 676 km do Porto Seco de Anápolis, pela rodovia BR-153. 

 

Porto de Santos 

 
O Porto de Santos localiza-se no município de Santos, no Estado de São 

Paulo, a 549 km de Penápolis. 

É o principal porto brasileiro, pois, apresenta grande diversidade de 

terminais de movimentação de cargas - granéis sólidos, líquidos e carga geral. É 

o porto brasileiro líder na movimentação de contêineres.  

 
Foto 1: Navio carregando no Porto de Santos. 
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Hidrovia 

A hidrovia Tietê-Paraná, com 2.400 km navegáveis e acesso ao Mercosul, 

constitui importante meio de transporte fluvial, com grandes perspectivas para o 

desenvolvimento regional, porém, é subutilizado. 

 

Ferrovia 

A ferrovia que sai de Bauru, centro geográfico do Estado, e vai até a 

Bolívia, passando pelo interior paulista e pelos estado de Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso, representou, durante a primeira metade do século, um dos poucos 

meios de transporte na região, tanto de carga (principalmente café) como de 

passageiros. Atualmente, apenas o transporte de carga é efetuado (combustível e 

outros). 

 

 
Figura 2: Distância dos portos.     Fonte: Google maps. 
 

Rodovias 

O cruzamento de duas das principais rodovias do Estado de São Paulo – 

Marechal Rondon (SP-300), que liga a capital ao Mato Grosso do Sul, e Assis 

Chateuabriand (SP-425), que se inicia no Paraná, passa por São Paulo e Minas 

Gerais, seguindo por Goiás até terminar em Brasília-DF, permitem fácil acesso 

rodoviário ao município. 
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Figura 3: Mapa de localização da cidade de Santa Helena (GO)         Fonte: Google maps. 

 

4. Condições Edafoclimáticas 

4.1. Solo 
 

 

PEDOLOGIA 

Os tipos de solos presentes na região dentro de um raio de 50 km, onde se 

encotra a Unidade Campestre, apresentam apenas duas formações: latossólica e 

argilosa, e suas respectivas variações conforme descrição a seguir, segundo o 

novo mapa de solos e o novo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – 

SiBCS (2006). 

 
LATOSSOLOS: 

Conceito: Compreende solos constituídos por material mineral, com 

horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de 

horizonte diagnóstico superficial, exceto hístico. 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como 

resultado de enérgicas transformações no material constitutivo. 

Os solos são virtualmente destituídos de minerais primários ou 

secundários menos resistentes ao intemperismo, e têm capacidade de troca de 

Penápolis 
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cátions da fração argila baixa, inferior a 17cmolc/kg de argila sem correção para 

carbono, comportando variações desde solos predominantemente cauliníticos, 

com valores de Ki mais altos, em torno de 2,0, admitindo o máximo de 2,2, até 

solos oxídicos de Ki extremamente baixo. 

Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que têm 

cores pálidas, de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, 

indicativa de formação em condições, atuais ou pretéritas, com um certo grau de 

gleização. 

São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum 

raramente inferior a um metro. 

Têm sequência de horizontes A, B, C, com pouca diferenciação de sub 

horizontes, e transições usualmente difusas ou graduais. 

Em distinção às cores mais escuras do A, o horizonte B tem cores mais 

vivas, variando desde amarelas ou mesmo bruno-acinzentadas até vermelho-

escuro-acinzentadas, nos matizes 2,5YR a 10YR, dependendo da natureza, 

forma e quantidade dos constituintes minerais - mormente dos óxidos e 

hidróxidos de ferro - segundo condicionamento de regime hídrico e drenagem do 

solo, dos teores de ferro no material de origem e se a hematita é herdada ou não. 

No horizonte C, comparativamente menos colorido, a expressão cromática 

é bem variável, mesmo heterogênea, dada a sua natureza mais saprolítica. 

O incremento de argila do A para o B é pouco expressivo ou inexistente e a 

relação textural B/A não satisfaz os requisitos para B textural. 

De um modo geral, os teores da fração argila no solum aumentam 

gradativamente com a profundidade, ou permanecem constantes ao longo do 

perfil. 

A cerosidade, se presente, é pouca e fraca. Tipicamente, é baixa a 

mobilidade das argilas no horizonte B, ressalvados comportamentos atípicos, de 

solos desenvolvidos de material com textura mais leve, de composição areno–

quartzosa, de interações com constituintes orgânicos de alta atividade, ou solos 

com DpH positivo ou nulo. 

São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, 

distróficos ou alumínicos. 

Ocorrem, todavia, solos com saturação por bases média e até mesmo alta; 
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encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca pronunciada, 

semiáridas ou não, ou ainda por influência de rochas básicas ou calcarias. 

São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em 

zonas subtropicais, distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de 

erosão, pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e 

suave ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive 

em relevo montanhoso. 

São originados a partir das mais diversas espécies de rochas e 

sedimentos, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos. 

 

A. LVd15 – Latossolos Vermelhos Distróficos + Latossolos Vermelhos 

Eutroférricos + Argissolos Vermelhos Eutróficos 

 

Latossolos Vermelhos: São Solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Distróficos: Solos com saturação por bases baixa (V < 50%) na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

Eutroférricos: Solos com saturação por bases alta (V ≥ 50%) e teores de 

Fe₂0₃ (pelo H₂SO₄) de 180g/kg a < 360g/kg na maior parte dos primeiros 100 

cm do horizonte B (inclusive BA) (Oliveira 1999a, p.63, perfil IAC 1.360). 

Eutróficos: Outros solos eutróficos (V ≥ 50%) na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

 
ARGISSOLOS  

Conceito: Compreende solos constituídos por material mineral, que têm 

como características diferenciais a presença de horizonte B textural de argila de 

atividade baixa, ou alta conjugada com saturação por bases baixa ou caráter 

alítico. 

O horizonte B textural (Bt) encontra-se imediatamente abaixo de qualquer 

tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem apresentar, contudo, os 

requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas classes dos Luvissolos, 

Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos. 

Grande parte dos solos desta classe apresenta um evidente incremento no 

teor de argila do horizonte superficial para o horizonte Bt, com ou sem 
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decréscimo nos horizontes subjacentes. 

A transição entre os horizontes A e B é usualmente clara, abrupta ou 

gradual. 

São de profundidade variável, desde forte a imperfeitamente drenados, de 

cores avermelhadas ou amareladas, e mais raramente, brunadas ou acinzentadas. 

A textura varia de arenosa a argilosa no horizonte A e de média a muito 

argilosa no horizonte Bt, sempre havendo aumento de argila daquele para este. 

São forte a moderadamente ácidos, com saturação por bases alta ou 

baixa, predominantemente cauliníticos e com relação molecular Ki, em geral, 

variando de 1,0 a 3,3. 

 

B. PVAe10 - Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos + Argissolos 

Vermelhos Eutróficos + Latossolos Vermelhos Distróficos 

 

Argissolos Vermelhos: Solos com matiz 2,5YR ou mais vermelho ou com 

matiz 5YR e valores e cromas iguais ou menores que quatro, na maior parte dos 

primeiros 100 cm do horizonte B. 

Argissolos Vermelho-Amarelos: Outros solos de cores vermelho-

amareladas e amarelo avermelhadas que não se enquadram nas demais classes. 

 

 
Figura 4: Mapa de solos.        Fonte: Embrapa (2011). 

 

4.2. Clima 

PRESIDENTE 
PRUDENTE 

CAMPEST
RE 

MARÍLIA 

ARAÇATU
BA 

50 Km 
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Classificação climática de Koppen 

Dentro da classificação climática de Köppen (in Heras, 1972), baseada na 

precipitação e temperatura média do ar, a região está enquadrada no tipo 

climático AW, ou seja, tropical úmido com inverno seco e verão chuvoso, uma 

vez que a temperatura média do mês mais frio é sempre inferior a 18°C, e os 

totais pluviométricos anuais se encontram em média entre 1.300 milímetros 

(mm). 

Esses dados utilizados foram obtidos através dos registros da unidade e 

correspondem ao período de 1970 a 2013. 

 

Classificação climática de Köppen simplificada por Setzer (1966) 

Temperatura Média 
Normal 

Total de 
chuvas do mês 

mais seco 

(Pms) 

Total de chuva 
anual (P) 

Descrição do Tipo de Clima segundo 
Koppen (Climas Úmidos) 

Símbolo 

do mês 
mais frio 

do mês 
mais 

quente 

≥ 18ºC 

≥ 22ºC 

≥ 60mm   

TROPICAL 

Sem estação 
seca 

Af 

< 60mm 

< 2.500 - 27,27.Pms 

Inverno seco 

Aw 

≥ 2.500 - 27,27.Pms 
TROPICAL Com chuvas 

excessivas 
Am 

< 18ºC 

< 30mm 

  

S
U

B
 T

R
O

P
IC

A
L
 

Quente Cwa 

< 22ºC Temperado Cwb 

≥ 22ºC 

≥ 30mm 

Quente 
Sem estação 

seca 

Cfa 

< 22ºC Temperado Cfb 

Tabela 2 
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5. Pluviometria 
 

Base histórica: 1970 a 2013 

 

 
Tabela 3 

 
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

1970 197,0 130,0 91,0 19,0 36,0 54,0 5,0 59,0 48,0 101,0 115,0 85,0 940,0

1971 122,0 75,0 122,0 54,0 82,0 102,0 81,0 0,0 82,0 51,0 116,0 144,0 1.031,0

1972 229,0 294,0 89,0 62,0 55,0 3,0 143,0 69,0 76,0 248,0 200,0 80,0 1.548,0

1973 187,0 226,0 216,0 76,0 86,0 33,0 25,0 21,0 37,0 140,0 78,0 257,0 1.382,0

1974 269,0 283,0 260,0 59,0 48,0 71,0 0,0 7,0 39,0 75,0 94,0 278,0 1.483,0

1975 223,0 131,0 137,0 152,0 0,0 6,0 20,0 0,0 14,0 119,0 295,0 204,0 1.301,0

1976 299,0 343,0 196,0 82,0 143,0 53,0 45,0 101,0 122,0 138,0 150,0 156,0 1.828,0

1977 461,0 23,0 127,0 59,0 23,0 52,0 25,0 10,0 25,0 95,0 199,0 610,0 1.709,0

1978 180,5 96,0 154,0 12,0 119,0 10,0 57,0 0,0 84,0 124,0 102,0 89,0 1.027,5

1979 70,0 128,0 146,0 71,0 72,0 0,0 30,0 33,0 121,0 50,0 91,0 232,4 1.044,4

1980 131,7 272,3 53,0 105,6 36,0 51,0 0,0 14,0 86,6 54,1 102,8 143,8 1.050,9

1981 234,6 64,3 74,5 85,8 2,8 68,6 0,0 7,0 8,0 162,6 146,2 104,8 959,2

1982 448,2 283,4 274,6 55,4 70,2 84,4 51,6 10,6 19,1 225,9 222,7 312,6 2.058,7

1983 372,4 162,0 181,8 173,2 156,8 41,8 14,0 0,0 158,6 138,0 161,0 232,2 1.791,8

1984 105,6 90,0 268,4 85,2 54,4 0,0 0,2 80,6 80,2 45,2 198,6 209,4 1.217,8

1985 213,0 104,8 201,6 163,0 26,8 10,2 20,6 32,7 19,0 74,6 114,7 141,7 1.122,7

1986 134,2 160,4 170,4 40,2 113,2 0,0 36,2 105,8 9,4 49,4 77,8 275,6 1.172,6

1987 347,8 163,6 84,2 81,0 96,4 28,2 28,0 9,6 125,6 107,6 198,6 125,0 1.395,6

1988 239,6 181,2 126,2 77,6 78,6 5,2 0,0 0,0 4,0 165,2 37,2 232,5 1.147,3

1989 257,0 243,6 102,0 43,2 101,0 89,2 88,6 70,0 65,0 118,6 268,6 223,6 1.670,4

1990 265,4 53,0 210,2 133,2 58,2 4,0 25,0 84,6 137,0 110,0 128,0 188,0 1.396,6

1991 304,0 180,8 280,1 147,8 12,8 51,2 17,0 2,2 33,8 133,4 52,8 303,6 1.519,5

1992 197,0 270,6 262,4 154,0 106,8 1,0 12,2 19,6 184,2 167,4 131,6 67,0 1.573,8

1993 181,2 205,0 144,0 62,0 38,4 65,8 9,4 114,8 119,4 62,2 150,4 135,6 1.288,2

1994 417,2 157,8 82,2 89,4 45,0 20,8 8,2 0,0 4,6 125,2 99,0 180,4 1.229,8

1995 279,4 327,0 143,6 22,2 29,9 48,8 23,6 0,0 84,4 112,6 116,8 235,2 1.423,5

1996 108,6 93,0 185,8 32,0 104,0 19,8 4,6 6,8 96,8 117,2 118,2 280,4 1.167,2

1997 211,2 96,2 82,0 40,6 88,4 215,0 14,0 0,0 80,2 110,0 160,0 106,2 1.203,8

1998 225,0 277,6 253,4 144,0 68,8 8,4 4,0 103,6 175,8 146,6 118,8 280,6 1.806,6

1999 440,6 145,4 91,4 180,6 81,8 73,0 0,0 0,0 54,0 53,0 134,8 316,2 1.570,8

2000 220,6 246,4 181,6 5,8 12,8 18,3 54,0 58,8 185,6 13,6 145,6 184,5 1.327,6

2001 202,1 210,2 319,6 54,0 96,2 48,2 34,6 46,2 54,3 200,2 189,0 340,2 1.794,8

2002 310,5 150,0 112,3 0,0 77,6 0,0 50,0 54,6 63,9 25,2 100,9 146,8 1.091,8

2003 505,0 154,8 60,6 109,6 33,6 23,8 9,2 29,6 14,0 58,5 107,0 340,0 1.445,7

2004 206,0 142,2 57,0 143,0 133,0 71,0 63,0 0,0 0,0 138,0 155,0 208,4 1.316,6

2005 530,8 34,0 77,0 155,6 33,0 21,0 0,0 20,0 71,0 149,0 29,0 191,0 1.311,4

2006 218 221 125 16 11 29 1 20 79 151 43 303 1.217

2007 685 196 132 59 94 0 165 0 7 61 117 89 1.605

2008 243 222 162 109 63 2 0 83 19 102 85 218 1.308

2009 253 172 129 103 43 70 53 163 181 100 162 322 1.751

2010 307 178 124 50 49 8 3 0 169 59 65 156 1.168

2011 374 292 189 86 3 35 3 12 3 101 135 130 1.363

2012 370 94 38 71 97 184 0 0 121 96 130 230 1.429

2013 169 163 213 74 125 41 785

Média Hist. 271 176 153 82 66 41 28 34 74 109 131 211 1.376

Total de meses analisados 516 Meses com chuvas entre 1mm e 50mm 120

Percentual relativo 100,00% Percentual relativo 23,3%

Meses sem chuvas 29 Meses com chuvas acima de 50mm 373

Percentual relativo 5,62% Percentual relativo 72,3%

Índice Pluviométrico
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Com base nos registros da unidade, a análise realizada da série histórica 

dos últimos 43 anos (516 meses), incluindo-se o ano corrente, apontam média 

anual de chuvas em torno de 1.376 mm. 

As necessidades hídricas para a cultura de cana-de-açúcar variam 

conforme o varietal, condições de solos e tratos, podendo oscilar de 1.500 

mm a 2.500 mm por ano (Doorenbos & Kassam-1979). 

Diante do exposto pelo estudo acima citado, admite-se que o volume de 

chuvas na região da unidade encontra-se abaixo das necessidades mínimas 

exigidas pelas plantas, porém, ressalta-se que, embora tal volume se encontre 

inferior ao enunciado, nota-se que mesmo nos períodos de estiagem (inverno), 

há a ocorrência de chuvas na região, fato que minimiza o stress hídrico ao qual 

as plantas possam estar sujeitas. 

Verifica-se que apenas os meses de junho a agosto apresentam volumes 

médios de chuvas abaixo de 50 mm, enquanto que a ocorrência de períodos 

sem chuvas se restringem esporadicamente entre os meses de abril a setembro, 

e representam apenas 5,6% (29 meses) do período analisado. 

Também é possível verificar que cerca de 23,3% (120 meses) do período 

analisado apresentam volumes de chuvas inferiores a 50 mm desconsiderando-

se os meses sem chuvas. 

Já os períodos que apresentam chuvas acima de 50 mm representam 

72,3% (373 meses) do período analisado. 

O gráfico 1 (um) apresenta a variação pluviométrica baseada nas médias 

históricas, nos volumes de chuvas e das temperaturas médias máximas e 

mínimas do ano corrente (2013). 
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Gráfico 1 

 
 

Como se observa no gráfico 2 (dois), fevereiro e maio apresentaram picos 

atípicos de chuvas, enquanto as temperaturas mínimas nesse período 

apresentam declínios sucessivos. 

Comparando-se as médias anuais com a média total do período (1.376 

mm) verifica-se que relação entre os anos em que o volume de chuvas supera a 

média total e os anos em que o volume de chuvas é inferior a média total, 

apresenta-se equilibrada, sendo respectivamente de 20 e 23 anos. 

Ao mesmo tempo, os anos em que o volume de chuvas foi muito inferior à 

média histórica total (menor que 1.100 mm) corresponde a cerca de sete anos. 
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Gráfico 2 

 

6. Termometria 

 

Base histórica: 2006 a 2013 
 

Com base nos registros da estação meteorológica de Presidente Prudente 

(SP), a análise realizada da série histórica dos últimos oito anos (92 meses), 

incluindo-se o ano corrente, apresentam as seguintes médias termométricas 

para a região: máximas em torno de 32ºC e mínimas em torno de 9,2 ºC. 

De acordo com os registros, nota-se que a ocorrência de períodos com 

temperaturas abaixo de 5ºC nos últimos anos, correspondem apenas aos 

meses de julho e agosto de 2013. 

O ano de 2013 apresenta variações de temperaturas mais drásticas 

quando comparado a 2012, e com a respectiva média histórica, apontando 

temperaturas médias inferiores a partir do mês de março. 

Consequentemente, a amplitude térmica apresenta valores elevados nos 

meses subsequentes a abril. Isso implica em noites frias, com dias de 

temperaturas elevadas. 

Para a cultura da cana-de-açúcar, tal variação de temperatura pode 

acarretar estresse, podendo desencadear o florescimento de determinadas 

variedades, principalmente as precoces. 
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Gráfico 3 

 

7. Condições gerais 

 

A unidade foi uma das pioneiras na região, porém, atualmente, há várias 

concorrentes próximas, o que aumenta os custos de produção devido às 

disputas por mão de obra, serviços e, principalmente, por matéria-prima. 

Durante o crescimento, a unidade foi diminuindo as parcerias e buscando 

fornecedores. Atualmente, toda a matéria-prima processada é proveniente de 

fornecedores. 

A relação do Grupo com fornecedores foi sempre boa, com vários anos de 

fidelidade e renovações de contrato de fornecimento, entretanto, devido às 

dificuldades financeiras, ocorreram atrasos e falta de pagamentos, sendo que, 

atualmente, alguns fornecedores já não atendem mais a unidade. 

É importante que os compromissos junto a esses fornecedores sejam 

cumpridos, para que o fornecimento da cana se normalize e novos contratos 

sejam realizados. 
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8. Parque industrial 

 

Em vários pontos do parque industrial pode-se notar construções antigas. 

Quanto a conservação, alguns setores apresentam aspecto satisfatório, já em 

outros, há necessidade urgente de manutenções e pinturas. 

Na industria, vários equipamentos e estruturas de base necessitam de 

pinturas. Além desses reparos, destaca-se que as reformas ou substituição de 

equipamentos que deveriam acontecer na entressafra estão sendo mínimas há 

vários anos. 

Por esse fato, em vários pontos da indústria as tubulações apresentam 

falta de isolamento térmicos, sinais de vazamentos e corrosão, como ocorre nas 

dornas de fermentação e suas interligações, onde se verificam diversos pontos 

de infecção. 

Ainda, há necessidade de aumentar a capacidade de decantação no 

tratamento de caldo, além de manutenção urgente nas linhas de alimentação de 

vapor através do isolamento térmico. 

A caldeira é outro exemplo que pode ser citado, a falta de manutenções 

ideais foi o motivo de várias paradas da fábrica durante a safra atual e safras 

anteriores, onde já se observou a necessidade de substituição de “feixes 

tubulares”, além da falta do “economizador” em uma das caldeiras. 

A unidade possui dois armazéns para estocagem de açúcar, sendo que um 

deles está com o telhado e portas avariadas. Já o outro apresenta boas 

condições para utilização, entretanto, sem a devida instalação dos itens de 

segurança, como sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

Ainda referente a estocagem, os tanques utilizados para armazenagem de 

etanol necessitam de pinturas e impermeabilização nos diques de contenção, 

conforme determina a norma brasileira ABNT NBR 17.505-2/2006. 

É importante destacar que, apesar da unidade ter capacidade de moagem 

para 2,1 milhões de toneladas, a falta de reformas e manutenção prejudica o 

balanço de massa e energia da unidade, uma vez que há perdas de energia em 

todo o processo. Todavia, atualmente, apenas o setor de geração de energia 

elétrica opera em seu limite máximo, onde o ideal seria a substituição dos atuais 

geradores por um de maior capacidade.  
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Nesse sentido, é necessário um plano de manutenção bem elaborado, pois 

o montante necessário para que a unidade esteja em perfeitas condições, deve 

ser ao longo de várias safras, uma vez que, além de adaptações exigidas pela 

legislação ambiental, especificamente na Estação de Tratamento de Água (ETA), 

há necessidades mecânicas e elétricas. 

As condições gerais da unidade, considerando desde a captação de água 

até a produção de açúcar e etanol, podem se enquadrar em 60% em relação a 

uma unidade em perfeitas condições, ou seja, o valor estimado frente aos 

investimentos de uma unidade nova para uma moagem de 2,1 milhões de 

toneladas por safra é de R$ 199 milhões ou R$ 95,00 por tonelada de cana (tc) 

processada - US$ 39/tc. Para comparar, uma unidade nova custaria em média, 

R$ 160/tc processada – US$ 66/tc, valores estes sem considerar o retorno do 

investimento, avaliado pelo método do Fluxo de Caixa Descontado. 

No período entre as safras 2013/14 e 2018/19, são exigidos para 

adequação ambiental e de segurança R$ 13 milhões,  valor que está considerado 

ao longo das projeções, além de R$ 20 milhões em investimentos para a fábrica 

de açúcar e outros setores. Anualmente, as projeções consideram a necessidade 

de R$ 1,4 milhão para investimentos diversos. 

 

    
Foto 2: vista lateral  Foto 3: armazenagem de etanol 

 

 



 

22 
 

Companhia Açucareira de Penápolis em Recuperação Judicial 

MBF Agribusiness – Relatório de valorização da indústria, setembro de 2013. 

    
Foto 4: dornas de fermentação Foto 5: cozedores 

 

    
Foto 6: fabrica de açúcar Foto 7: caldeira 

 

    
Foto 8: cozedores Foto 9: destilaria 
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Foto 10: filtros Foto 11: decantador 

 

8.1. Premissas e projeções Industriais 
 

Na sequência estão as quantidades e as premissas industriais que podem 

ser obtidas com a quantidade de cana disponível para moagem. Foram 

consideradas para essas projeções, as condições com os equipamentos 

industriais já instalados, ressaltando-se que foram analisados os dados de safra 

dos últimos oito anos, também levando em conta como produto final o etanol e o 

açúcar VHP. 

 

 
Tabela 4 

 

Estima-se que o período de moagem será entre o início de abril e o início 

de dezembro de cada ano. No momento, a unidade produz e produzirá apenas 

etanol hidratado. 

Industrial
15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35

Premissas Industriais

  ART (Açúcar Redutor Total) % 15,83% 15,49% 15,49% 15,51% 15,50% 15,51% 15,51% 15,51% 15,51% 15,51% 15,51%

  Eficiência na fase comum % 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03% 92,03%

     Limpeza de cana % 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85% 99,85%

     Extração do caldo % 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50% 95,50%

     Tratamento do caldo % 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50% 99,50%

     Perdas indeterminadas % 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00%

     Fabricação de açúcar % 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75% 99,75%

     Destilação % 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00% 99,00%

     Fermentação % 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00% 89,00%

  Eficiência do açúcar % 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80% 91,80%

  Eficiência do Etanol % 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09% 81,09%

  Fator de recuperação da fábrica de açúcar 2m % 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00%

  Eficiência industrial em ART % 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52% 87,52%

  Aproveitamento de moagem % 81,46% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00%

  UNICOP (equivalente em açúcar) sc total 4.888.357       5.580.091       6.642.616       6.651.586       6.645.714       6.651.586       6.651.586       6.651.586       6.651.586       6.651.586       6.651.586       

  UNICOP (equivalente em açúcar) sc / t c 2,72 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66

Inicio de Safra 15/05/14 01/05/15 01/05/16 01/05/17 01/05/18 01/05/19 01/05/29 01/05/30 01/05/31 01/05/32 01/05/33 01/05/34

Final de Safra 12/10/2014 13/11/15 19/11/16 28/12/17 07/12/18 07/12/19 07/12/29 07/12/30 07/12/31 07/12/32 07/12/33 07/12/34

  Dias de moagem (consecutivos) dias 197 204 242 221 221 221 221 221 221 221 221

  Dias de moagem (consecutivos de safra) dias 196 203 241 220 220 220 220 220 220 220 220

  Dias de moagem (efetivos do mês) dias 160 168 200 183 183 183 183 183 183 183 183

Moagem diária consecutiva t 9.166 10.358 10.358 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354 11.354

Moagem diária efetiva t 11.280 12.480 12.480 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680 13.680

Moagem por hora efetiva t 470 520 520 570 570 570 570 570 570 570 570

Moagem no período t 1.800.000 2.100.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
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Industrial   15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 

Mix de Produção  (ART)                         

  % de cana p/ Açúcar % 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

  % de cana p/ Açúcar Cristal % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  % de cana p/ Açúcar VHP % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  % de cana p/ Etanol % 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

  % de cana p/ Etanol Hidratado % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  % de cana p/ Etanol Anidro % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  % de cana p/  Mel % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  % de cana p/  Aguardente % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Tabela 5 

 

Diante das eficiências e do mix de produção informado, encontram-se os 

produtos finais, conforme tabela 6 (seis). 

 

 
Tabela 6 

 

Por fim, ressalta-se que o diferencial da quantidade de produto final em 

relação à quantidade de cana moída não é somente a eficiência industrial. A 

diferença também está no percentual de POL da cana, que determina a 

quantidade de açúcar contido. 

 

9. Projeções econômicas e financeiras 

 

Metodologia 

Esta metodologia se baseia no conceito de operação contínua, sendo 

recomendada para uso em empresas com perspectivas razoáveis de crescimento 

futuro. O método consiste em realizar uma projeção de fluxos futuros de caixa 

(levando em consideração os investimentos necessários) e descontando o valor 

presente mediante uma taxa de retorno que melhor se adapte ao projeto, 

considerando seu mercado e suas características de negócios. 

Essa projeção de fluxos futuros ainda incorpora valores de ativos 

Rendimentos

  Açúcar kg / t cana 139 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136

  Etanol  (equivalente hidratado) l / t 86,98 85,11 85,10 85,22 85,14 85,22 85,22 85,22 85,22 85,22 85,22

  Açúcar sc / t 2,78 2,72 2,72 2,73 2,72 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73

Produção TOTAL

  Produção total de Açúcar MI sc 50 kg -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Produção total de Açúcar ME sc 50 kg 3.004.081       3.429.177       4.082.140       4.087.652       4.084.043       4.087.652       4.087.652       4.087.652       4.087.652       4.087.652       4.087.652       

  Produção total de Etanol A litros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Produção total de Etanol H litros 62.628.962     71.491.363     85.104.293     85.219.212     85.143.979     85.219.212     85.219.212     85.219.212     85.219.212     85.219.212     85.219.212     
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intangíveis (marcas, market share, logística de escoamento, proximidade das 

áreas, rendimento agrícola, custos regionais diferenciados, etc.), pois produzem 

impactos monetários ao longo do período futuro. 

Não são levados em consideração os fatos não operacionais, receitas 

eventuais e despesas financeiras dos fluxos de caixas, pois os resultados são 

apresentados disponíveis para todos os provedores de capital, ou seja, tanto 

para acionistas quanto para credores (FCFF – Free Cash Flow to the Firm). 

Para o cálculo do desconto dos fluxos de  caixa o critério mais indicado 

para se utilizar é custo médio ponderado de capital (Weighted Average Cost of 

Capital – WACC), pois já incorpora o benefício fiscal do endividamento oneroso. 

Ressalta-se que, como o objetivo é encontrar o valor do negócio para todos os 

provedores de capital, é o único critério que abrange as estruturas de capitais 

da empresa. 

Entretanto, no caso da Usina Campestre, como considera-se que o 

adquirente do projeto não assumirá dívidas, a taxa de desconto a ser praticada 

ficou definida como sendo a do CDI atual, com uma expectativa de inflação e, 

conforme projeções do Banco Central. a taxa ficará em torno de 9,5% ao ano. 

 

9.1. Premissas  

9.1.1. Horizonte de projeção 

 

 A unidade de negócios possui um horizonte de projeção infinito (princípio da 

continuidade), por isso o fluxo de caixa considera doze safras (ou dois ciclos de seis 

cortes), utilizando-se o critério da perpetuidade. 

Na estimativa da perpetuidade não foram estimados cálculos de taxas 

crescentes como as utilizadas no modelo de Gordon, isso tomando por base que as 

projeções foram realizadas em termos reais, sem inflação, por isso não se estimou 

nenhum crescimento real na perpetuidade, pois a empresa já se encontrava 

estabilizada na última safra, crescendo somente a taxa de inflação. 

 Esta prática é adequada e muito usada, como pode ser observada nos laudos 

(OPA-Ofertas Públicas de Ações), disponibilizados gratuitamente no site da CVM. 

 Segundo a Ernst & Young Brasil, dos 30 laudos que utilizaram fluxo de caixa, 

descontados desde 2005, dez adotaram essa premissa de ausência de crescimento 
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real na perpetuidade: 

 

Avaliador Empresa avaliada   
Crescimento na 

perpetuidade 
Ano de publicação 

Ernst & Young Assessoria Empresarial Trafo Equipamentos Elétricos S.A.  0%    2007   

LLM Consultoria Financeira   Cia. Eldorado de Hotéis    0%    2007   

AQM Análise   Qualitativa  de   Mercado   Manasa Madeira Nacional    0%    2006   

Unibanco   Acesita    0%    2006   

Itaú BBA   Aços Villares    0%    2006   

LLM Consultoria Financeira   Eletromoura    0%    2006   

Lopes Filho e Associados   Cia. Fabril Mascarenhas    0%    2006   

Pactual   Cia. de Tecidos Santanense    0%    2005   

Lopes Filho e Associados   Servix Engenharia    0%    2005   

Fator Corretora de Valores   Cia. Fluminense de Refrigerantes    0%    2005   

Fonte: CVM, www.cvm.gov.br. 

Tabela 7: Empresas que adotaram a ausência de crescimento real na perpetuidade 

. 

9.1.2. Macros 

  

 As projeções foram realizadas em termos reais e constantes (sem qualquer 

efeito de inflação), com data-base de 1 de março de 2013. A cotação do dólar 

utilizado em alguns cálculos foi mantida a uma base constante de R$ 2,00. 

 Ilustrando a decisão de realizar projeções reais e constantes, numa 

amostra de dez anos, a evolução dos fluxos apresenta uma distorção acumulada 

entre receitas e despesas na ordem de 2% (período medido entre as Safras 

2002/2003 e 2012/2013). As receitas tiveram um ajuste evolutivo de, 

aproximadamente, 165%, sendo que o índice de crescimento médio dos custos 

para o setor aumentou 160%. Este percentual não deve ser alterado, pois O 

objetivo é demonstrar que não vale a pena projetar inflação, uma vez que as 

variações tanto da receita quanto dos custos ao logo do tempo se equiparam. 

 As empresas do setor agroindustrial, devido à complexidade de suas 

operações e das diversas variáveis, tais como: clima, praga, hábitos, economia, 

etc., devem mensurar corretamente as nuances de cada uma dessas variáveis 

nas análises de projetos agrícolas e industriais, ou seria melhor não considerá-

las, pois, ao contrário do desejado, podem gerar aumento de risco.  Para ilustrar 

o exposto, cita-se um trecho de um artigo escrito por Rogers, Ribeiro e Dami 

sobre o uso do fluxo de caixa descontado na Petrobrás:  

 “Apesar do modelo do FCD ser a técnica de avaliação de empresas mais 

amplamente adotada para o cálculo do valor econômico de uma empresa, 
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principalmente por incorporar melhor os postulados da moderna teoria de 

Finanças, os resultados produzidos por este modelo não podem ser tidos como um 

valor final e inquestionável. Em essência, o rigor teórico-quantitativo proposto pelo 

modelo perde objetividade quando se baseia em hipóteses comportamentais da 

economia. Estimar variáveis que o avaliador não pode controlar é no máximo uma 

tarefa árdua, e no mínimo repleta de subjetividade. Como foi visto no estudo de 

caso trabalhado, as estimativas das variáveis macroeconômicas propostas para 

2002 e 2003 apresentaram diferenças significativas em relação às efetivadas, o 

que pode comprometer o valor econômico final.”   

 A tabela 8 (oito) demonstra as distorções apresentadas no caso citado: 

 

 
2002 2003 

Efetivado Estimado Variação Efetivado Estimado Variação 

Crescimento do PIB 2,02% 1,1% -45,54% 0,66% 2,5% 278,78% 

Câmbio Final 3,53 3,00 -15,01% 2,89 3,50 21,10% 

Câmbio Médio 2,93 2,82 -3,75% 3,07 3,24 5,53% 

Inflação (IPC-A) 12,5% 11,0% -12,00% 9,3% 13,0% 39,78% 

Inflação EUA 2,4% 2,0% -16,66% 1,9% 2,0% 5,26% 

Juros (Selic) 23,0% 18,3% -20,43% 16,9% 18,6% 10,06% 

Tabela 8: Exemplo das distorções apresentadas no estudo de caso. 

 

 Também, segundo Martins e Assaf, “a experiência empresarial ensina que os 

cenários futuros são otimistas por natureza: a inflação baixa e o nível de atividade 

econômica crescem. A longo prazo, ambas estabilizam-se.” 

 Completando a ideia do tamanho do risco que se corre numa projeção de 

inflação não individualizada por itens, pode-se citar que o aumento do diesel nos 

últimos dez anos de safra foi de 543% (peso de 16% nos custos totais – vide gráfico 

4), enquanto a mão de obra, subjugada, teve um aumento de 175% (peso de 5% nos 

custos totais). 

 Como ilustração, demonstra-se na tabela 9 (nove) a variação do preço dos 

insumos no setor sucroenergético: 
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Variação de preços dos insumos 
Acumulado safra 1998/1999 a safra 2012/2013 

Base: 31de janeiro de 2013 

Itens de custo Acumulado (%) 

Diesel 543 

Ferro / aço 551 

Energia elétrica 456 

Máquinas agrícolas 396 

Produtos químicos 337 

Adubos 327 

IGP-DI 239 

Mão de obra 175 

Máquinas e equipamentos industriais 219 

Sacaria 133 

Câmbio 74 

Tabela 9: Variação dos preços de insumos. 

 

 

 
Gráfico 4: Participação no custo total. 

 

 Por tudo o que foi exposto, a inflação não foi considerada no modelo de 

cálculo da MBF. 

 

9.1.3. Premissas agrícolas 
 

Para compor o planejamento agrícola, partiu-se de um volume de cana 

disponibilizado pelos atuais fornecedores, que foi pactuado em assembleia, 

543%
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337%

327%

239%

175%
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133% 74%
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sendo que, através de uma boa administração futura, esse volume deve 

aumentar gradativamente aos longo os próximos quatro anos, chegando a 2,5 

milhões de toneladas.  

No estudo, foram consideradas as informações fornecidas pelos atuais 

administradores da Usina Campestre, em conjunto com as visitas de campo 

(indústria) realizadas.  

 Com a indústria em operação na próxima safra, a capacidade de moagem 

será de 2,1 milhão de toneladas, sendo considerada apenas cana de terceiros, 

uma vez que a unidade não possui cana própria. Entretanto, o volume previsto 

para a primeira safra (2014/15) é de 1,4 milhão, conforme consta em Ata de 

Assembleia realizada com a presença de credores/fornecedores de cana. 

 

9.1.4. Premissas comerciais 

 

Os preços utilizados para etanol são os praticados atualmente, com uma 

pequena melhorar a partir da safra 2015/16, conforme tabela 10 (dez). 

 

Comercial 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 

Preço Unitário (R$/sc ou l ou t ou mwh) 

  Açúcar VHP                       

       MI 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 56,70 

      ME 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 47,48 

  Etanol Hidratado                       

       MI 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 

      ME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bagaço da cana 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Cogeração 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 144,65 

Aguardente 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Cana  - Excedente (R$/t) 68,73 67,25 67,25 67,34 67,28 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 

Tabela 10 

 

Quanto ao açúcar VHP, os valores foram baseados nas projeções 

divulgadas por JEFFERIES BACHE/GLOBAL COMMODITIES (New York 

Institutional Sugar Desk), iniciando com 17 cts/US$, e permanecendo em 18 

cts/US$. 
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Tabela 11 

 

Quanto ao câmbio, foi mantido em R$ 2,30/US$ ao longo de toda a 

projeção, uma vez que o fluxo é a valor constante, e qualquer alteração nessa 

taxa, obrigatoriamente, levaria a alteração nos preços. 

 

9.1.5. Premissas de custos 

 

Os custos utilizados nessa projeção de fluxo de caixa tiveram como base 

as planilhas fornecidas pela Cia. e foram comparados com informações do banco 

de dados da MBF Agribusiness, que se utiliza de médias setoriais e estudos de 

diversos projetos já realizados por ela realizados. 

 
Tabela 12: Custos. 

Custos  Unitários
(em reais s/depreciação) 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35

Administrativo

Custo Administrativo R$/ton. 2,58              2,58              2,58              2,58              2,58              2,58           2,58           2,58           2,58           2,58           2,58           

Agrícola

Formação da Lavoura 4.063            4.063            4.063            4.063            4.063            4.063         4.063         4.063         4.063         4.063         4.063         

       Preparo do Solo R$/ha 858               858               858               858               858               858            858            858            858            858            858            

       Plantio (sem muda) R$/ha 2.700            2.700            2.700            2.700            2.700            2.700         2.700         2.700         2.700         2.700         2.700         

       Tratos da Cana Planta R$/ha 505               505               505               505               505               505            505            505            505            505            505            

Tratos da Cana Soca R$/ha 1.070            1.070            1.070            1.070            1.070            1.070         1.070         1.070         1.070         1.070         1.070         

C C T (media ponderada) R$/t. 23,57            23,57            23,57            23,57            23,57            23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         

Corte manual e carregamento R$/t. 14,67            14,67            14,67            14,67            14,67            14,67         14,67         14,67         14,67         14,67         14,67         

Corte mecanizado e transbordo R$/t. 18,00            18,00            18,00            18,00            18,00            18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         18,00         

Transporte  para moagem R$/t. 5,90              5,90              5,90              5,90              5,90              5,90           5,90           5,90           5,90           5,90           5,90           

Transporte  próprio (venda cana) R$/t. 7,96              8,16              8,16              8,16              8,16              8,16           8,16           8,16           8,16           8,16           8,16           

CCT manual R$/t. 20,57            20,57            20,57            20,57            20,57            20,57         20,57         20,57         20,57         20,57         20,57         

CCT mecânico R$/t. 23,90            23,90            23,90            23,90            23,90            23,90         23,90         23,90         23,90         23,90         23,90         

CCT médio R$/t. 23,57            23,57            23,57            23,57            23,57            23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         

Arrendamento R$/ha -                -                -                -                -                -             -             -             -             -             -             

Subsidios ao produtores de Cana (6,19)             (4,71)             (2,69)             (2,02)             (2,69)             (2,69)          (2,69)          (2,69)          (2,69)          (2,69)          (2,69)          

Investimentos - Frota + indústria (10.266)          (10.423)          (10.638)          (3.597)           (1.347)           (1.313)        (1.313)        (1.313)        (1.313)        (1.313)        (1.313)        

Adm Agrícola R$/ha. 120               120               101               101               101               101            101            101            101            101            101            

Industrial 12,56            11,76            11,00            11,00            11,00            11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         

CUSTO FIXO 10.000           10.000           10.000           10.000           10.000           10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        10.000        

Variável 7,00              7,00              7,00              7,00              7,00              7,00           7,00           7,00           7,00           7,00           7,00           

fixo 4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00           4,00           4,00           4,00           4,00           4,00           

Salário e encargos R$/ton 11,00            11,00            11,00            11,00            11,00            11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         

Entressafra -  Manutenção - Opex R$/ton. 7,00              7,00              7,00              7,00              7,00              7,00           7,00           7,00           7,00           7,00           7,00           

Custo industrial por tonelada de cana c/ manutenção 11,00            11,00            11,00            11,00            11,00            11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         

Custo industrial por tonelada de cana s/ manutenção 4,00              4,00              4,00              4,00              4,00              4,00           4,00           4,00           4,00           4,00           4,00           

Entressafra - Ativo Fixo - Capex R$/ton. 0,53              0,53              0,53              0,53              0,53              0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           
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Tabela 13: Imobilizado. 

 

9.1.6. Premissas da taxa de desconto  

 

A determinação da taxa de desconto é uma etapa fundamental da 

avaliação econômica. Para isso, utiliza-se o WACC (Weighted Average Cost of 

Capital), por entender que ele considera componentes de financiamento, 

incluindo dívida, patrimônio líquido, etc. 

Sua fórmula é a seguinte: 

 

 

WACC = Custo Médio Ponderado de Capital 
 
P = Total do Passivo Oneroso (passivos que possuem taxas explícitas) 
 
PL = Total do Patrimônio Líquido 
 

IR = Alíquota de imposto de renda e contribuição social vigente 
 
Ke = Custo do capital próprio 
 
Ki = Custo do capital de terceiros 

 

 

 

Imobilizado

(em mil reais) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35

Depreciação de Canaviais Existentes

Imobilizado Canavial Existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de depreciação anual (%) 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

Depreciação Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado Líquido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desp. Depreciação - C.Existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesa de Depreciação Nova 12 meses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciação de Máquinas / Equipamentos / Móveis Existentes

Imobilizado Maq.Equi Existente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de depreciação anual (%) 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Depreciação Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado Líquido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desp. Depreciação - Maq.Existente 0 0 0 0 0 0 0 -         -         -         -         -         -         

Despesa de Depreciação Nova de Máquinas e Equipamentos 86.298 0 233 794 1.370 1.968 2.213 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181

Depreciação de Veiculos / Informática Existentes

Imobilizado Veic.Inf. Existente 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de depreciação anual (%) 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Depreciação Acumulada 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado Líquido 0 0 0 0 0 0 0

Desp. Depreciação - Veic.Existente 0 0 0 0 0 0 0 -         -         -         -         -         -         

Despesa de Depreciação Nova de Veiculos Informatica 0 0 0 0 0 0 0

Depreciação de Imóveis Existentes

Imobilizado Imóveis Existente -               0 0 0 0 0 0

Taxa de depreciação anual (%) 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Depreciação Acumulada -               0 0 0 0 0 0

Imobilizado Líquido 0 0 0 0 0 0 0

Desp. Depreciação - Imov.Existente 0 0 0 0 0 0 0 -         -         -         -         -         -         

Despesa de Depreciação Nova de Imóveis 0 0 0 0 0 0 0

 IMOBILIZADO GERAL Existente 0 0 0 4.668 15.879 27.404 39.355

Investimento no Imobilizado 0 4.668 11.211 11.526 11.951 4.909

Imobilizado Bruto Total 0 0 4.668 15.879 27.404 39.355 44.264

Despesa de Depreciação & Amortização 0 233 794 1.370 1.968 2.213

Depreciação Acumulada 0 0 233 1.027 2.398 4.365 6.579

Ativo Imobilizado Líquido 0 0 4.435 14.851 25.007 34.990 37.686
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Cálculo do custo de terceiros - Ki 

 

 Para o custo de capital de terceiros, considera-se o balanço patrimonial 

ajustado (de acordo com o item 3) e as despesas financeiras geradas na data-

base, identificando o passivo oneroso, utilizando como base o conceito da 

existência de taxa explícita. 

 Também incorpora-se ao cálculo uma taxa de imposto de renda nominal 

de 34%, para identificação do benefício fiscal e, posteriormente, a exclusão da 

inflação (considerando o spread embutido nas taxas encontradas), fato que 

deixa a taxa nominal em Real (foi utilizado o IPCA, por seu maior uso nos laudos 

de avaliações de empresas). 

 
 mil R$ 

Passivo oneroso ajustado 8.404  

Empréstimos e Financiamentos 22.216  

  

 mil R$ 

Patrimônio líquido ajustado 30.905 

Tabela 14: Passivo Oneroso e PL. 

  

Com isso e como exemplo, encontra-se o seguinte custo de capital de terceiros: 
 

Custo de Capital de Terceiros - % 12,78% 

   

Taxa de I.R. Nominal - Brasil 34,00% 

   

Ki após os impostos - Nominal 8,43% 

   

Taxa de Inflação IPCA    (do mesmo período) 6,53% 

   

Ki após os impostos - Real (s/inflação) 1,78% 

 Tabela 15: Custo de capital de terceiros. 

 

Valor da empresa (modelo) 101.644 

(-) Dívida líquida 38.238 

Valor para o acionista 63.405 

Valor da empresa – equivalência em R$/t  185 

Valor da empresa – equivalência em US$/t 92 

Valor para o acionista – equivalência em R$/t 115 

Valor para o acionista – equivalência em US$/t 58 

Tabela 16 
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Custo de capital próprio - Ke 
 

O custo de capital próprio, geralmente representado por Ke, significa a 

remuneração mínima a ser paga pela empresa aos acionistas, pelos recursos 

investidos por eles. 

 A determinação desta remuneração ainda é muito discutida, pois possui 

uma grande subjetividade. Por isso, uma das maneiras mais usuais para 

encontrar este valor é utilizando-se do modelo CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) ou Modelo de Precificação de Ativos. 

 Este modelo, segundo Assaf1, “estabelece uma relação linear entre o retorno de 

um ativo e o retorno de mercado”. Por isso, o modelo tenta encontrar o retorno de um 

ativo que compense todos os riscos assumidos na gestão, incluindo, entre outros, o 

risco do negócio e o risco da economia. 

 Este modelo tem por equação a seguinte expressão: 

 
 

K = Ke Custo de Capital Próprio 
Rf  = Taxa de retorno livre de risco 

β = Beta – coeficiente de risco específico da ação 
Rm = Retorno da carteira de mercado 

 

 Uma vez que não há um mercado acionário bem distribuído no Brasil, em 

termos de liquidez, com poucas empresas do ramo sucroenergético, vários 

elementos dessa fórmula perdem o sentido. A única maneira é derivar um WACC 

para o setor nacional, usando empresas comparáveis norte-americanas, listadas 

nas bolsas de valores, e agregar um prêmio pelo risco-país. 

 O primeiro ajuste para a realidade brasileira foi realizado na metodologia 

de cálculo do Custo do Capital Próprio, que, como informado anteriormente, é 

calculado através do modelo CAPM. 

Este modelo foi todo calculado com premissas ambientadas no mercado 

americano, com dados de empresas situadas na América do Norte, adotando-se 

o resultado como benchmarking. Por isso, foi adicionado ao cálculo o risco-país, 

conforme Assaf2. “Como os países emergentes (América do Sul, Central e parte da 

Europa e Ásia) apresentam um nível maior de incerteza, é necessário que seja 

                                            
1
 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo. Atlas: 2005, p.365. 

2
 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo. Atlas: 2005, p.368. 
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cobrado um prêmio pelos investimentos nesses mercados, como forma de 

remunerar o denominado risco país”. 

Segue fórmula ilustrativa utilizada: 
  

 


 BR = Risco país 

 

 O outro ajuste se realiza em torno do Beta utilizado no modelo CAPM. A 

empresa em questão é uma usina de açúcar e etanol derivado da cana-de-

açúcar, por isso há uma grande dificuldade de se encontrar um Beta justo para 

ser utilizado para esta empresa. Vale ressaltar que, qualquer padrão 

internacional para este mercado é raro, mas talvez essa realidade se modifique 

com o fortalecimento do setor. 

Um setor próximo que poderia ser utilizado é o das empresas produtoras 

de açúcar e etanol situadas nos Estados Unidos. Este setor é mais conhecido 

como “ethanol”, derivado do milho, mas também não existem dados disponíveis, 

impossibilitando o uso neste trabalho. 

 Por esse motivo, é utilizado o Beta do mercado americano de petróleo 

(produção), levando em consideração a semelhança dos produtos principais de 

ambos os setores, que são utilizados como combustível, sugestão do próprio Dr. 

Aswath Damodaran em conversa com os profissionais da MBF. 

 
Taxa livre de risco – Rf 

 

O Rf ou Risk Free significa a taxa livre de risco da economia, geralmente 

utilizada nos trabalhos com base no rendimento do bônus do governo norte-

americano que, até o momento, é considerado ainda como uma economia "sem 

riscos", conhecido como T-Bonds (Treasury Bonds), com maturidade de 10, 20 

ou 30 anos. São utilizados os Títulos da Dívida Pública americanos, por serem 

considerados títulos de risco zero. 

 Para a taxa livre de risco foi utilizada a média do valor do rendimento 

nominal anual dos T-Bonds de 20 anos, considerando os últimos dez anos, 

produzindo uma taxa de 5,03% ao ano. 
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T-Bond Nominal 20-year 

2000-2012 4,61% 

 

T-Bond 20-year 

2000-2012 2,13% 

Fonte: http://www.federalreserve.gov 

 

Como os dados utilizados nas projeções são constantes e reais, deve-se 

retirar a inflação (CPI – Consumer Price Index/Fonte: http://inflationdata.com) 

desse rendimento nominal, a qual foi encontrada de acordo com a média 

americana do mesmo período selecionado, 2,57%. 

 
T-Bond Real 20-year 

2000-2012 2,43% 

 

T-Bond 20-year 

2000-2012 4,61% 

Taxa real, excluindo-se a inflação. 

 
Retorno de carteira de mercado – Rm 

 

Para o cálculo do Rm ou Retorno da carteira de mercado, geralmente é 

utilizado o retorno médio anual de uma carteira de ações. É comumente 

utilizada a da Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), também pelo mesmo motivo 

do item anterior. 

 Para este estudo é utilizado o retorno médio do prêmio dos retornos das 

ações do mercado americano, baseado no índice da Standard & Poor's (S&P 

500), em relação ao T-Bond de 1928 a 2012, através de média geométrica. 

Foram utilizadas médias geométricas de acordo com a justificativa de 

Damodaran3:  

“A média geométrica geralmente produz estimativas de prêmio mais baixas 

do que a média aritmética. No contexto da avaliação, em que fluxos de caixa em 

um horizonte de longo prazo são descontados a valor presente, a média 

geométrica oferece uma melhor estimativa do prêmio de risco”. 

O valor encontrado foi de 9,26%, também nominal, como segue: 
 

Média Geométrica 

1928-2012 9,27% 

1928-2012 9,14% 

Fonte: http://www.damodaran.com-Aswath Damodaran 

                                            
3
 DAMODARAN, Aswath. Avaliação de Investimentos. Rio de Janeiro. Qualitymark: 2006, p.61. 
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 Seguindo o mesmo raciocínio anterior, exclui-se a taxa de inflação, de 
acordo com a média do CPI (Consumer Price Index) do mesmo período, 3,25%. 
 

1928-2009 5,82% 

1928-2010 5,73% 

Taxa real, excluindo-se a inflação. 
 

O β, ou coeficiente Beta, é entendido como a medida de risco sistemático 

da empresa em avaliação, segundo Assaf4. Normalmente, procura-se encontrar 

um Beta para ser utilizado que tenha sido formado de um mercado com 

amostras de empresas do mesmo setor e com a mesma estrutura operacional e 

financeira da empresa em avaliação. Neste caso, foi utilizado um beta médio do 

setor petrolífero, desalavancado e depois alavancado, de acordo com a estrutura 

de capital da empresa. 

 

 
Fonte: http://www.damodaran.com-Aswath Damodaran 

Tabela 17: Cálculo do Beta desalavancado. 
 

 Para alavancagem do beta, normalmente utiliza-se a estrutura de dívida 

(onerosa) sobre patrimônio líquido (debt/equity), encontrada no cálculo do Ki 

atual da empresa, ou uma estrutura ótima a ser utilizada, baseada em 

expectativas da empresa ou em médias de outras empresas. 

Para uma unidade em funcionamento e com estrutura societária bem 

definida, é utilizada a estrutura de dívida (onerosa) sobre patrimônio líquido 

(debt/equity) encontrada no cálculo do Ki. 

 

 

                                            
4
 ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo. Atlas: 2005, p.368. 

Beta – β 
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Coeficiente Beta Alavancado  

Beta Petróleo - (βU : Beta desalavancado) 0,7870 

  

Passivo total      15.723) 

Passivo Oneroso Total 30.905  

Patrimônio Líquido -15.182 

  

Passivo - Debt 22,01% 

Patrimônio - Equity 81,35% 

  

Passivo sobre Patrimônio (P/PL)            0,23  

  

Taxa de I.R. Nominal - Brasil 34,00% 

  

Beta - (βL : Beta alavancado) 0,9061  

Tabela 18: Coeficiente Beta Alavancado. 

 

Risco-País -  BR 

 

Para o cálculo do Risco-País foi utilizada a média aritmética dos últimos 

cinco anos, baseada nos cálculos anuais do EMBI (Emerging Markets Bond 

Index) do J.P.Morgan, para o Brasil. Este índice faz uma média de todos os 

prêmios de risco pagos pelos papéis da dívida externa dos países emergentes 

sobre o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esta média é 

ponderada pelo volume de negócios: papéis que têm maior volume de negócios 

no mercado secundário têm participação maior. 

 Levando em consideração que até 2005 o Brasil enfrentou altos índices de 

risco-país devido a vários fatores que foram corrigidos ao longo do tempo, foram 

utilizados os últimos cinco anos nesse método, tomando-se por base que esse 

índice irá descontar valores futuros e que o risco-país deverá ficar em torno dos 

patamares praticados na média encontrada.  

 Com isso, encontrou-se um índice de 2,83%, como mostra a tabela 17 

(dezessete). 

Período 
Brasil 

Média 

2005 399 

2006 234 

2007 180 

2008 300 

2009 

2010 

306 

281 

Média - P 283 

Média % 2,83% 

Fonte: JP Morgan Nome da Série: Emerging Market Bond Index – EMBI 

Tabela 19: Cálculo Risco-País. 
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Cálculo do Ke: 
 

Coeficiente Beta Alavancado  

Beta Petróleo - (βU : Beta desalavancado) 0,7168 

  

Passivo total 81.640  

Passivo Oneroso Total 104.973  

Patrimônio Líquido  (23.333) 

  

Passivo - Debt 22,01% 

Patrimônio - Equity 77,99% 

  

Passivo sobre Patrimônio (P/PL) 0,28  

  

Taxa de I.R. Nominal - Brasil 34,00% 

  

Beta - (βL : Beta alavancado) 0,8503  

Tabela 20: Capital próprio. 

 

Custo médio ponderado de capital – WACC 

 

Para o cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) ou Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), foram utilizados os custos de capitais já 

encontrados nos itens anteriores com a ponderação dos pesos de cada grupo do 

passivo (terceiro e próprio). Esses cálculos podem ser verificados na tabela 19 

(dezenove). 

 Salienta-se que a taxa encontrada de 6,20% refere-se a termos reais, no 

entanto, para efeito de comparação, se essa taxa estivesse em termos nominais, 

seu valor seria de 11,39%. 

Por se tratar de uma empresa sem endividamento e, portanto, sem 

informações que possam ser utilizadas no modelo, adotou-se 9,5% a.a. 

para o cálculo da empresa a valor presente. 

 

 Custo Médio Ponderado de Capital  

RF Taxa Livre de Risco  2,35% 

RM Retorno de Carteira de Mercado  5,73% 

 Prêmio pelo Risco de Mercado 3,37% 

βL Coeficiente Beta Alavancado 0,85  

 Remuneração pelo Risco da Empresa  2,87% 

 Custo de Oportunidade do Capital Próprio  5,22% 

α BR Risco País  2,83% 

Ke Custo de Capital Próprio 8,05% 

   

Ki Custo de Capital de Terceiros -0,35% 

   

WACC Weighted Average Cost of Capital 6,20% 

Tabela 21: Custo Médio Ponderado de Capital. 
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Composição do WACC 

 

Sem inflação 

 

 
Figura 1: Composição do WACC – Sem inflação. 
 

Com inflação 
 

 
Figura 2: Composição do WACC – Com inflação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem inflação

PO/(PO+PL) PL/(PO+PL)
0,00% 100,00%

Taxa de IR
34,00%

Ki antes IR
6,53%

αBR
2,71%

Rf
2,13%

Rm
6,64%

Beta

WACC
8,00%

4,31% 6,53%

-2,08%

InflaçãoKi Nominal

Ki após IR (Tx Real) Ke
8,39%

Risco do
Negócio

0,79

Riscos
Financeiros

Com inflação

0,00% 100,00%
PO/(PO+PL) PL/(PO+PL)

4,31% 14,73%

WACC
14,73%

Ki após IR Ke

αBRBeta Rm
13,04%

Negócio Financeiros

2,71%

Riscos

8,26% 0,79
Ki antes IR Taxa de IR Rf

Risco do

6,53% 34,00%



 

40 
 

Companhia Açucareira de Penápolis em Recuperação Judicial 

MBF Agribusiness – Relatório de valorização da indústria, setembro de 2013. 

9.1.7. Demonstrativos de resultados 
 

 
Tabela 20: Demonstrativo de Resultados.  

 

Gráfico resumo DRE 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 

Receitas/Despesas Operacionais 29.603 33.940 40.403 40.449 40.419 40.449 40.449 40.449 40.449 40.449 40.449 

Custos (CPV) 143.846 169.365 199.721 199.721 195.693 195.841 195.841 195.841 195.841 195.841 195.841 

Receita Líquida 211.168 243.830 292.169 292.561 292.304 292.561 292.561 292.561 292.561 292.561 292.561 

Margem EBITDA (%) 17,9% 16,6% 17,8% 17,9% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 

Tabela 23 

 

 

DRE
(em mil reais) 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35

Receita Bruta 220.512       254.876       306.033       306.442       306.174       306.442      306.442      306.442      306.442      306.442      306.442      

  Açúcar VHP (ME) 142.645       162.831       193.836       194.098       193.926       194.098      194.098      194.098      194.098      194.098      194.098      

  Açúcar Cristal (MI) -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

  Etanol Anidro (MI) -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

  Etanol Hidratado (MI) 77.867         92.045         109.572       109.720       109.623       109.720      109.720      109.720      109.720      109.720      109.720      

  Bagaço de cana -              -              2.625          2.625          2.625          2.625         2.625         2.625         2.625         2.625         2.625         

  Aguardente -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

Impostos 9.344          11.045         13.864         13.882         13.870         13.882        13.882        13.882        13.882        13.882        13.882        

Receita Líquida 211.168       243.830       292.169       292.561       292.304       292.561      292.561      292.561      292.561      292.561      292.561      

Custos (CPV) (143.846)      (169.365)      (199.721)      (199.721)      (195.693)      (195.841)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     

   Custos Industriais (22.600)        (24.700)        (27.500)        (27.500)        (27.500)        (27.500)       (27.500)       (27.500)       (27.500)       (27.500)       (27.500)       

   CCT manual (3.703)         (4.320)         (5.143)         (5.143)         (5.143)         (5.143)        (5.143)        (5.143)        (5.143)        (5.143)        (5.143)        

   CCT mecânico (38.720)        (45.173)        (53.778)        (53.778)        (53.778)        (53.778)       (53.778)       (53.778)       (53.778)       (53.778)       (53.778)       

   CCT Venda da cana -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

   Subsídio do CCT

   Tratos soqueiras -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

   Parceria -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

Acionista -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

   Cana de fornecedores (78.823)        (95.172)        (113.300)      (113.300)      (109.272)      (109.421)     (109.421)     (109.421)     (109.421)     (109.421)     (109.421)     

   Administração agrícola -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

Lucro Bruto 67.322         74.465         92.448         92.840         96.611         96.719        96.719        96.719        96.719        96.719        96.719        

Margem Bruta (%) 31,9% 30,5% 31,6% 31,7% 33,1% 33,1% 33,1% 33,1% 33,1% 33,1% 33,1%

Receitas/Despesas Operacionais (29.603)        (33.940)        (40.403)        (40.449)        (40.419)        (40.449)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       

Comerciais e/ou Fobização (24.962)        (28.525)        (33.957)        (34.003)        (33.973)        (34.003)       (34.003)       (34.003)       (34.003)       (34.003)       (34.003)       

Gerais & Administrativas (4.641)         (5.415)         (6.446)         (6.446)         (6.446)         (6.446)        (6.446)        (6.446)        (6.446)        (6.446)        (6.446)        

EBITDA 37.720         40.525         52.045         52.391         56.193         56.271        56.271        56.271        56.271        56.271        56.271        

Margem EBITDA (%) 17,9% 16,6% 17,8% 17,9% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2% 19,2%

   Amortização do plantio -              -              -              -              -              -             -             -             -             -             -             

   Depreciação (233)            (794)            (1.370)         (1.968)         (2.213)         (1.181)        (1.181)        (1.181)        (1.181)        (1.181)        (1.181)        

EBIT 37.486         39.731         50.675         50.423         53.979         55.089        55.089        55.089        55.089        55.089        55.089        

Margem EBIT (%) 17,8% 16,3% 17,3% 17,2% 18,5% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8% 18,8%

  (-/+) Receita/Despesas financeiras 139             404             702             1.131          1.677          7.697         8.297         8.903         9.516         10.134        10.758        

EBT 37.625         40.135         51.377         51.555         55.656         62.786        63.387        63.993        64.605        65.223        65.848        

Margem EBT (%) 17,8% 16,5% 17,6% 17,6% 19,0% 21,5% 21,7% 21,9% 22,1% 22,3% 22,5%

  (-) IRPJ + CSSL (8.931)         (9.528)         (12.204)        (12.246)        (13.222)        (21.323)       (21.527)       (21.734)       (21.942)       (22.152)       (22.364)       

Lucro/Prejuízo do Exercício 28.694         30.607         39.174         39.309         42.434         41.463        41.859        42.259        42.663        43.071        43.484        

Margem LL (%) 13,6% 12,6% 13,4% 13,4% 14,5% 14,2% 14,3% 14,4% 14,6% 14,7% 14,9%
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Gráfico 5 

 

9.1.8. Fluxo de caixa 

 

Para os valores de variação de capital de giro utilizou-se como premissa a 

teoria, segundo Lawrence J. Gitman, que em seu livro de Princípios de 

Administração Financeira (pg. 91), define que a variação do capital de giro deve 

ser calculada pela “diferença entre os ativos circulantes e passivos circulantes 

espontâneos”, caracterizando o IACL (Investimento em ativos circulantes 

líquidos) ou (NCAI-Net Current Asset Investment). 

 

 
Tabela 24 

 

15,0%

15,5%

16,0%

16,5%

17,0%

17,5%

18,0%

18,5%

19,0%

19,5%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

%

R
$

/ 
M

il
Receitas/Despesas Operacionais Custos (CPV) Receita Líquida Margem EBITDA (%)

Fluxo de Caixa 
(em mil reais) 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35

(=) Fluxo de Caixa da Operação 13.905     28.789              30.997        39.841       40.145       42.970       34.947     34.743     34.537     34.329     34.119     33.906     

EBITDA 18.217     37.720              40.525        52.045       52.391       56.193       56.271     56.271     56.271     56.271     56.271     56.271     

(-) IR/CS (4.312)      (8.931)               (9.528)         (12.204)      (12.246)      (13.222)      (21.323)    (21.527)    (21.734)    (21.942)    (22.152)    (22.364)    

(-/+) Variação em Capital de Giro -           -                   -             -            -            -            -          -          -          -          -          -          

(=) Fluxo de Caixa dos Investimentos (4.668)      (11.211)             (11.526)       (11.951)      (4.909)       (2.659)       (2.625)      (2.625)      (2.625)      (2.625)      (2.625)      (2.625)      

(-) Investimento em Capital Fixo Indústria (Capex) (735)         (945)                  (1.103)         (1.313)       (1.313)       (1.313)       (1.313)      (1.313)      (1.313)      (1.313)      (1.313)      (1.313)      

(-) Investimento na Indústria (3.933)      (10.266)             (10.423)       (10.638)      (3.597)       (1.347)       (1.313)      (1.313)      (1.313)      (1.313)      (1.313)      (1.313)      

  (-) Investimentos em lavoura cana -           -                   -             -            -            -            -          -          -          -          -          -          

(-) Investimento em Capital Fixo Adm (Capex) -                   -             -            -            -            -          -          -          -          -          -          

Fluxo de Caixa Livre Empresa (FCFF) 9.237       17.578              19.471        27.891       35.236       40.311       32.322     32.118     31.912     31.704     31.494     31.281     

Fluxo de Caixa do Financiamento -           139                   404            702           1.131        1.677        7.697       8.297       8.903       9.516       10.134     10.758     

(+/-) Resultado Financeiro -           139                   404            702           1.131        1.677        7.697       8.297       8.903       9.516       10.134     10.758     

Fluxo de Caixa Livre para os Acionistas 9.237       17.717              19.875        28.593       36.368       41.988       40.019     40.415     40.816     41.220     41.628     42.040     

Caixa Acumulado 9.237       26.954              46.830        75.423       111.790     153.778     553.150   593.565   634.381   675.600   717.228   759.268   
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Dólar  2,30 

EBITDA médio 18,1% 

WACC - Real (RJ) 9,5% 

VPL - FCX 261.250 

VP - Perpetuidade 54.512 

Valor da Empresa 315.762 

(-) Dívida Líquida - 

Valor para o Acionista 315.762 

Valor da Empresa                - equivalência em R$/t 126 

Valor da Empresa                - equivalência em US$/t 55 

Valor para o Acionista          - equivalência em R$/t 126 

Valor para o Acionista          - equivalência em US$/t 55 

Tabela 25: Fluxo de Caixa 
 

Gráfico resumo dos valores 
(em mil reais) 

VPL - FCX 261.250 

VP - Perpetuidade 54.512 

Valor da Empresa 315.762 

Valor da Dívida - 

Valor para o Acionista 315.762 

Tabela 26 

 

 
Gráfico 6 
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9.1.9. Resumo das projeções 

 
Tabela 27 

 
10. Determinação do valor da empresa 

 
Para a escolha do método a ser usado na determinação do valor tomou-se 

como base as citações de um artigo escrito por Assaf5 que, por sua vez, também 

estão fundamentadas em trabalhos de Aswath Damodaran, além de experiências 

em projetos já realizados pela MBF, específicos para o setor.  

 “Em verdade, a informação contábil, tal como é convencionalmente apurada, 

não tem por objetivo refletir o valor econômico de mercado de um ativo. 

Reconhecidamente, a Contabilidade costuma expressar seus valores com base no 

princípio do custo, fundamentalmente voltado para a apuração do lucro, e não 

para referenciar os valores de negociação de mercado de seus ativos. 

Assim, o montante do patrimônio líquido ou o valor patrimonial de uma 

ação, medidas apuradas nos demonstrativos contábeis muitas vezes sugeridas 

em avaliações econômicas, pouco têm a ver com o genuíno valor de mercado da 

                                            
5
 ASSAF NETO, Alexandre. A superioridade do método do fluxo de caixa descontado no processo de avaliação 

de empresas. www.institutoassaf.com.br. 

Resumo das Projeções

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35

Premissas

Preços - PVU (c/impostos)
  Açúcar (ME) - R$/saca 47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         47,48         

  Anidro (MI) - R$/m3 1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           

  Hidratado (MI) - R$/m3 1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           1,29           

  Bagaço - R$/ton 70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         70,00         

Industrial

Moagem (mil ton) 1.800        2.100        2.500        2.500        2.500        2.500        2.500        2.500        2.500        2.500        2.500        
Eficiência de Moagem (%) 81              83              83              83              83              83              83              83              83              83              83              

Rendimento Industrial (kg/t) 136            133            133            133            133            133            133            133            133            133            133            

Produção Açúcar (sacos) 3.004.081   3.429.177   4.082.140   4.087.652   4.084.043   4.087.652   4.087.652   4.087.652   4.087.652   4.087.652   4.087.652   

    Produção açúcar por dia 15.298       16.915       16.914       18.565       18.549       18.565       18.565       18.565       18.565       18.565       18.565       

Produção Hidratado (m3) 62.629        71.491        85.104        85.219        85.144        85.219        85.219        85.219        85.219        85.219        85.219        

    Produção etanol por dia 319            353            353            387            387            387            387            387            387            387            387            

Produção Bagaço (ton) -             -             37.500        37.500        37.500        37.500        37.500        37.500        37.500        37.500        37.500        

% cana pra Açúcar 60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              60              

% cana pra Açúcar VHP 100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            100            

% cana pra Mel -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Agrícola

Cana Própria (%) -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

Distância Média geral (km) 25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         25,00         

Colheita Mecanizada (%) 90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         90,00         

ATR (kg/t) 144,88        141,75        141,75        141,94        141,81        141,94        141,94        141,94        141,94        141,94        141,94        

Custos / Despesas

Industriais Safra/Entressafra (R$/t) 12,56         11,76         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         11,00         

G&AC (R$/t) 16,45         16,16         16,16         16,18         16,17         16,18         16,18         16,18         16,18         16,18         16,18         

CCT Cana Própria (R$/t) 23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         23,57         

Fornecedores de Cana (R$/t) 43,79         45,32         45,32         45,32         43,71         43,77         43,77         43,77         43,77         43,77         43,77         

Administração Agr. (R$/ha) 120,00        120,00        100,80        100,80        100,80        100,80        100,80        100,80        100,80        100,80        100,80        

CAPEX - Investimentos

Capex Industria (R$/t) 0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           0,53           

Fluxo de Caixa (mil reais)

Receita Líquida 211.168      243.830      292.169      292.561      292.304      292.561      292.561      292.561      292.561      292.561      292.561      

CPV - Custos (143.846)     (169.365)     (199.721)     (199.721)     (195.693)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     (195.841)     

Desp. Gerais/Adm/Com (29.603)       (33.940)       (40.403)       (40.449)       (40.419)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       (40.449)       

EBITDA  R$ MIL 37.720        40.525        52.045        52.391        56.193        56.271        56.271        56.271        56.271        56.271        56.271        

EBITDA % 17,86% 16,62% 17,81% 17,91% 19,22% 19,23% 19,23% 19,23% 19,23% 19,23% 19,23%

Fluxo de Caixa Livre da Firma (FCFF) 17.578        19.471        27.891        35.236        40.311        32.322        32.118        31.912        31.704        31.494        31.281        

Resultado Financeiro 139            404            702            1.131         1.677         7.697         8.297         8.903         9.516         10.134        10.758        

Fluxo de Caixa Livre Acionista (FCFE) 17.717        19.875        28.593        36.368        41.988        40.019        40.415        40.816        41.220        41.628        42.040        

Fluxo de Caixa Acumulado 26.954        46.830        75.423        111.790      153.778      553.150      593.565      634.381      675.600      717.228      759.268      
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empresa, estando mais diretamente vinculadas ao valor de compra (custo) de 

seus ativos.  

Estes valores apurados pela Contabilidade encontram-se disponíveis nos 

relatórios formalmente publicados pelas empresas a preços de custo histórico e, 

no máximo, corrigidos monetariamente. 

 É importante que se ressalte que o valor de um ativo é função de sua 

capacidade futura de gerar riqueza, como considerada no método do FCD, e não 

de seus resultados acumulados em exercícios passados e registrados, de acordo 

com princípios e normas gerais da Contabilidade.” 

Com base nessa ideia, adotou-se o método de fluxo de caixa descontado 

como o que determinará o valor dessa empresa, pois se entende que seja o que 

melhor representa suas atividades e com maior base técnica para seu uso e 

defesa.  

Como citado anteriormente, foi adotado o critério do Método do Fluxo de 

Caixa Descontado, que deverá ser usado como balizador nas negociações para 

aquisição do empreendimento. Lembrando apenas que se a empresa for alvo de 

aquisição, não há dívidas sob a responsabilidade do adquirente.  

 

11. Comentários finais  

 
A localização da unidade é privilegiada, próxima à boas vias de acesso,  

que facilitam o escoamento da produção industrial. Nota-se também que, 

próximo a usina, há várias unidades concorrentes. 

Apesar do histórico dos registros pluviométricos apontarem média anual 

abaixo da necessidade da cultura, o clima na região favorece o cultivo de cana-

de-açúcar, pois, a distribuição anual da chuvas durante o ano minimiza o stress 

hídrico, sendo apenas dois meses (julho e agosto) de secas mais severas. 

Referente as condições gerais da indústria, destaca-se que muitos 

equipamentos necessitam de reformas, pinturas, e até mesmo de substituição, 

para que a fábrica trabalhe com a capacidade máxima de moagem e produção. 

Quanto a matéria-prima, atualmente a unidade é totalmente dependente 

de fornecedores, e a relação entre eles e o Grupo está sendo prejudicada, pois,  

devido a falta de recursos, os compromissos assumidos com esses fornecedores 

não estão sendo cumpridos. 
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As projeções de produção e de caixa contemplam os investimentos necessários 

para as adequações exigidas pelos órgãos governamentais (em âmbito ambiental e de 

segurança), além dos investimentos para as substituições/manutenção de 

equipamentos, bem como uma importância anual na ordem de R$ 1,4 milhões para 

que a unidade atinja a moagem projetada, que é de 2,5 milhões de toneladas de 

cana. As premissas contemplam ainda o período de safra como sendo entre o início 

de maio até o início de dezembro de cada ano. 

Ressalta-se ainda que essa quantidade de cana é possível face a 

disponibilidade de matéria-prima na região que é totalmente voltada para a 

produção de cana-de-açúcar, entretanto, é necessário um esforço contínuo para 

formalização de contratos e pagamentos dos fornecedores em dia, fato que 

viabilizará atingir 2,5 milhões de toneladas de cana em quatro safras. 

A unidade necessita de recursos financeiros para os cumprimentos de 

pagamentos em atraso com prestadores de serviços e, principalmente, para 

regularização da situação com os fornecedores de cana. A resolução desses 

problemas irá proporcionar a continuidade das operações da unidade sem 

maiores problemas. 

A valorização da unidade, com as premissas utilizadas, chegou ao valor 

de R$ 315 milhões. É importante ressaltar que esse é um valor apurado 

tecnicamente, sem as considerações intangíveis, tais como a boa 

localização, o fato da unidade estar em plenas condições de operação, 

entre outros aspectos relevantes do ponto de vista estratégico. 

 

Atenciosamente, 

 

MBF Agribusiness Assessoria Empresarial Ltda.  
CREA SP 0846463 

 

 

 Marcos Antonio Françóia Jair Cezar Pires  
 Sócio Diretor Diretor Executivo    

    
 

Miriam Carla de Paula 
Engenheira Agrônoma 

CREA SP 5063471482 
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Glossário 
 

A 

Acúmulo de Biomassa – É a resposta do 

vegetal às condições climáticas, quando a 

planta se desenvolve e interrompe o 

acúmulo de energia.  

 

Agentes de Controle Biológico – Elemento 

biológico que proporciona o controle de 

pragas, sem causar danos ao meio 

ambiente. 

 

ATR – Açúcar Total Recuperável – 

representa o total de açúcar contido na 

cana, e que deverá ser recuperado no 

processo industrial (sacarose, glicose e 

frutose). 

 

B 

BROCA - A mais importante praga, da 

Cana-de-açúcar, Diatraea saccharalis, cujo 

adulto é uma mariposa de hábitos 

noturnos, e que realiza a postura na parte 

dorsal das folhas. Nascidas, as lagartinhas 

descem pela folha e penetram no colmo, 

perfurando-o na região nodal. Dentro do 

colmo cavam galerias, onde permanecem 

até o estádio adulto. 

 

C 

Carpa Mecânica – Consiste na operação 

mecanizada, realizada para combate de 

ervas daninhas. 

 
Carreadores – Caminhos que separam os 

talhões. São usados para transporte da 

cana e para caminhamento nos tratos 

culturais. 

 

Catação Manual – Consiste na operação 

manual, com uso de bomba de herbicida 

costal, realizada para combate de ervas 

daninhas. 

 

Colmo – É a cana propriamente dita, a qual 

contém diversos internódios (entrenós). 

 

Complexo broca-podridão – É a junção dos 

danos causados pela abertura das galerias 

pela broca e a entrada do fungo Fusarium 

moniliforme e Colletotrichum falcatum 

através do orifício causado pela broca, 

ocasionando, a podridão-de-fusarium e a 

podridão-vermelha, responsáveis pela 

inversão e perda de sacarose no colmo. 

 

Cultivares – Idem variedade, conjunto de 

características da cana – Instituição e ano 

de desenvolvimento, e origem. 

 

D 

Dano econômico – Qualquer prejuízo 

causado, que resulta em perdas financeiras. 

 

Desenvolvimento Vegetativo – Fase em 

que a planta gasta suas energias para seu 

desenvolvimento. 

 

Dextrana - Os dextranos são 

polissacarídeos de elevado peso molecular. 

Ele aumenta a viscosidade do xarope, 

dificultando o processo industrial.  

 

Drenagem – É a capacidade que o solo 

possui de sugar a água para suas camadas 

subsuperficiais. 

 
E 

Entrenós / Internódios – Espaço 

localizado entre os nós da cana. Cada colmo 
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contém diversos entrenós. Essa quantidade 

depende da variedade da cana e de seu 

estágio de vegetação. 

 

F 

Fechamento da lavoura – Fase na qual a 

lavoura se encontra com crescimento 

vegetativo avançada, dificultando a entrada 

de luz solar, não permitindo o 

desenvolvimento de plantas daninhas. 

 

G 

Geração – Compreende um ciclo de vida 

inteiro do inseto. 

Germinação – É uma sequência de eventos 

fisiológicos influenciada por fatores 

externos (ambientais) e internos 

(dormência, inibidores e promotores da 

germinação) às sementes, é definida como a 

emergência e o desenvolvimento das 

estruturas essenciais do embrião, 

manifestando a sua capacidade para dar 

origem a uma plântula normal, sob 

condições ambientais favoráveis. 

Gomos – Nome dado à composição Nó + 

Entrenós. 

 
H 

Horas de queima – Tempo entre a hora que 

a cana foi queimada e a hora que a cana 

chega à balança da usina. 

 

Hospedeiros Alternativos – Hospedeiros 

que a praga usa, quando o seu hospedeiro 

definitivo não está no estágio ideal, ou 

quando ele não está na área. 

 

I 

I.I.I ou I.I. - Índice de Intensidade de 

Infestação. Utilizado para estimar os danos 

na produção de cana, açúcar e álcool. 

L 

Leira – São montes de cana, formado por 

várias ruas ao serem cortadas e 

amontoadas para carregamento e 

transporte. 

 

M 

Maturação – Fase em que a planta para de 

crescer e concentra suas energias (açúcar), 

nos colmos. 

 

Maturadores – Produtos químicos que tem 

a propriedade de paralisar o 

desenvolvimento vegetativo da cana, 

induzindo ao armazenamento dos açúcares. 

 

N 

Nível de controle – Representa o 

porcentual máximo de infestação por 

pragas que não necessita de controle 

biológico/químico. (acima desse nível, o 

controle deve ser iniciado). 

 

Nível de Dano - Nível limite, onde acima do 

valor estipulado, a praga começa a causar 

prejuízo financeiro, abaixo não causa 

prejuízo financeiro, apesar de estar 

infectado. 

 

P 

Parasitoides – São insetos cujas formas 

imaturas se desenvolvem dentro de um 

hospedeiro (normalmente outro inseto), 

acarretando a morte do mesmo. 

 

Perfil Varietal – Exibe o quanto à unidade 

possui em área de cada variedade. 

 

Perfilhamento – Quantidade de colmos por 

touceira. O perfilhamento interfere 
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decisivamente no rendimento agrícola 

(toneladas de cana por hectare colhido). 

 

Período de Utilização Industrial – Período 

no qual a planta está apta para o corte e 

processamento. Esse período varia de 13 a 

16% de POL. 

 

Pol % ou PC - Representa a qualidade da 

mate-ria prima. Equivalência em porcentual 

da quan-tidade de sacarose (açúcar) contido 

na cana. 

 

Pragas - A cana-de-açúcar é atacada por 

cerca de 80 pragas, porém pequeno número 

causa prejuízos à cultura. Dependendo da 

espécie da praga presente no local, bem 

como do nível populacional dessa espécie, 

as pragas de solo podem provocar 

importantes prejuízos à cana-de-açúcar, 

com reduções significativas nas 

produtividades agrícola e industrial dessa 

cultura. Dos organismos que a atacam, três 

merecem destaque pelos danos que 

causam: os nematóides, os cupins e o 

besouro Migdolus. 

 

Precipitação pluviométrica – Indica o 

volume de chuvas ocorrido em determinado 

período (milímetro por metro quadrado). 

 

Pré-emergência – Fase na qual a planta se 

encontra, antecedendo seu aparecimento. 

 

Processos Erosivos – Processos de 

deslocamento de terra ou de rochas de uma 

superfície. A erosão pode ocorrer por ação 

de fenômenos da natureza ou do ser 

humano. 

 

R 

Raio médio – Distância média entre o 

canavial e a indústria (distância em 

quilômetro). Quanto menor o raio, menor o 

custo de transporte da cana. 

 

S 

Semente (gema) – Gera o perfilhamento da 

cana (colmos), geralmente nascem diversos 

perfilhos, mas permanecem de um a dois 

por gema. 

 

V 

Variedades Médias – Variedades que 

atingem sua maturação no meio de safra, 

julho-setembro. 

 

Variedades Precoces – Variedades que 

atingem sua maturação logo no início da 

safra (maio-junho). 

 

Variedades super-precoces – Variedades 

que foram desenvolvidas para atingirem sua 

maturação em abril-maio, recomendadas 

para usinas que iniciam sua safra muito 

cedo. 

 

Variedades Tardias – Variedades que 

atingem sua maturação apenas no final da 

safra (outubro-novembro). 

http://www.agrobyte.com.br/nematóides.htm
http://www.agrobyte.com.br/cupins.htm
http://www.agrobyte.com.br/migdolus.htm
http://www.suapesquisa.com/geografia/rochas

