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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

Resumo: Este artigo discute a influência estatal no desenvolvimento econômico da agroindústria canavieira brasileira
e alagoana. Traz como principal enfoque as questões que envolvem o desenvolvimento econômico da agroindústria
canavieira desde a década de 1930 até meados dos anos de 2008 e como o estado tem influenciado neste processo,
considerando-se principalmente a atuação do Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e do Programa Nacional do Álcool
(PROÁLCOOL). Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que se baseia em informações obtidas em
livros, dissertações, teses e legislações que tratam da temática em apreço.
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Abstract: This article discusses the state influence in the economic development of the Brazilian and Alagoan sugar
cane agroindustry. The main focus is the issues surrounding the economic development of the sugarcane agro-industry
from the 1930s to the mid-2008 and how the state has influenced this process, mainly considering the performance of
the Sugar and Alcohol Institute (IAA) and Of the National Alcohol Program (PROÁLCOOL). It is a bibliographical and
documentary research that is based on information obtained in books, dissertations, theses and legislation that deal
with the subject in question.

Keywords: State, Economic Development, Sugarcane Agro-Industry.

Introdução

Esta pesquisa é resultado da dissertação de mestrado intitulada “As condições de trabalho dos cortadores de
cana-de-açúcar em Alagoas e os mecanismos de fiscalização dos direitos trabalhistas” apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Neste artigo será discutida a influência estatal
no desenvolvimento econômico da agroindústria canavieira brasileira e alagoana, trazendo como destaque as
atividades do IAA e do PROÁLCOOL. Tem-se como recorte temporal o período entre 1930 a 2008.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental que se baseia em informações obtidas em livros, dissertações,
teses e legislações que tratam da temática estudada. Parte-se do pressuposto de que o estado brasileiro, no período
estudado, sempre influenciou politicamente a agroindústria da cana e do álcool fomentando programas para o
progresso econômico e tecnológico deste setor, sempre com a intenção de contribuir no enfrentamento de crises
econômicas.

Portanto, para elucidar essas questões traz como principais questionamentos as características que envolveram o
desenvolvimento econômico da agroindústria canavieira tanto no Brasil como especificamente em Alagoas e os
principais programas de destaque para o setor.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_participacao_estatal_no_desenvolvimento_economico_da_agroindust.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.1-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Estado e agroindústria canavieira: o Instituto do Açúcar e do Álcool e o Programa Nacional do Álcool como
sinônimos de desenvolvimento econômico

Ao longo da história a produção canavieira esteve influenciada pela forte regulação do Estado. Tal regulação se inicia
ainda na época da colonização do Brasil e permanece até os dias de hoje. Soares (2003) sustenta que a partir das
capitanias hereditárias até 1931, o Estado instituiu medidas em favor deste setor, levando-se em consideração os
interesses históricos, sociais e políticos de cada época.

Na entrada dos anos de 1930 o processo de industrialização do açúcar em Alagoas, por exemplo, era muito atrasado.
O usineiro alagoano tinha como ponto central desenvolver a produção agrícola e industrial, porém não se verificavam
avanços quanto aos recursos tecnológicos presentes na estrutura produtiva que estava sendo formada (LIMA, 2001).

Nesta década houve diversos conflitos entre os senhores de engenho e os usineiros que lutavam pela apropriação de
terras para a produção de açúcar. Também foi marcada pelo excesso na produção, queda dos preços,
desorganização interna do mercado, alto custo e dificuldades para exportar o açúcar e restrições às importações de
outros países em vista da crise vivenciada naquele momento (LIMA, 2001). A intervenção estatal foi fundamental para
estimular o desenvolvimento da agroindústria canavieira no Brasil e principalmente no Nordeste.

Um fator fundamental para que houvesse essa intervenção estatal foram as diferenciadas crises pelas quais passou a
produção do açúcar brasileiro, permeada pela diminuição ou excesso de produtos, pela diminuição das exportações e
mediante a demanda de açúcar no mercado internacional. A partir da década de 1930 o governo brasileiro adota uma
política protecionista voltada para esse setor[1]. Segundo Soares (2003), a crise de 1929 acelera esse processo
intervencionista e é no governo de Getúlio Vargas que se intensifica a intervenção estatal e que se torna constante até
1990. Em 1º de junho de 1933 foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA)[2], sob o decreto nº 22.789, passando
a agroindústria canavieira a seguir as determinações de uma política dirigida.

A partir desse momento a ação do Estado foi-se intensificando, ao ponto de chegar a
abranger inteiramente o setor açucareiro. A intervenção se faz presente desde a produção
da matéria-prima (regulando o corte, transporte, pesagem e beneficiamento) até a
fabricação, distribuição, consumo e exportação do produto acabado, tanto no mercado
nacional quanto internacional. Disciplina as relações entre fornecedores e usineiros e
destes com seus lavradores referente ao modo, ao tempo e à forma de pagamento das
canas, bem como a solução dos litígios decorrentes. Estabelece a política de equilíbrio
entre produção e consumo, com vistas a garantir preços estáveis, encaminhando os
excessos para o mercado exterior. Cuida do financiamento das safras a usineiros e
fornecedores. Determina quotas mensais de comercialização e estabelece normas para a
assistência social aos trabalhadores da agroindústria açucareira (através de Cooperativas,
Associações e Sindicatos) estipulando as contribuições para o custeio dessas operações.
Institui órgãos para julgar as infrações ocorridas. Dentro desta linha intervencionista, o
preço da cana e o do açúcar, as quotas dos fornecedores, como das usinas do país ficam
inteiramente sob o controle do Estado, através da política de contingenciamento (QUEDA,
1972, p. 8 apud IAMAMOTO, 2001, p. 121-122).

É nesse sentido que a intervenção do Estado na agroindústria da cana se desenvolve dando um salto significativo e
de qualidade, no momento em que se funda o IAA em 1933, fruto da Comissão de Defesa da Produção Açucareira.
Esta comissão foi sistematizada e instituída pelo Governo Federal no ano de 1931 com o objetivo de disciplinar os
conflitos que envolviam o Sudeste e o Nordeste, como também produtores da cana e usineiros (CARVALHO, 2009).

A política açucareira estava centrada em duas medidas governamentais: na defesa dos preços e das quotas de
produção do açúcar, regulando seus estoques; e na produção do álcool combustível (álcool motor), a partir dos
excedentes da produção agrícola e das sobras de açúcar. Pôde-se limitar a produção para cerca de 11,8 milhões de
sacos, através da Resolução de 20 de março de 1934. Neste período, a Região Nordeste era responsável por 62,8%
da produção e a Região Centro-Sul, 37,2% (LIMA, 2001; IAMAMOTO, 2001).

Outro ponto interessante a ser ressaltado foi a articulação que houve entre as forças políticas que estavam ligadas às
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oligarquias da cana-de-açúcar do Nordeste no sentido de controlar o IAA e garantir as condições de organização e
desenvolvimento da agroindústria açucareira no mercado interno e externo (LIMA, 2001). O setor da agroindústria da
cana e do álcool no Nordeste era bem organizado e dotado de representação política o que fez com que exercesse
hegemonia no IAA, a qual perdurou por aproximadamente seis décadas (CARVALHO, 2009). No caso do estado de
Alagoas, a influência junto ao IAA foi importante para que houvesse a modernização da agroindústria e da produção
entre as décadas de 1940 a 1960.

Alguns alagoanos ligados à produção açucareira fizeram parte do quadro da presidência do IAA como Esperidião
Lopes Farias Júnior (04/1946 a 05/1948); Edgard de Góes Monteiro (05/1948 a 01/1950); Antônio Evaldo Inojosa de
Andrade (04/1967 a06/1968) e Francisco Elias da Rosa Oiticica (06/1968 a 12/1969). Logo, foi neste período que se
consolidou, com o apoio do IAA, o parque usineiro de Alagoas, tendo destaque a gestão de Edgar de Góes Monteiro
(LIMA, 2001). Houve, então, a manutenção desta atividade produtiva no Nordeste bem como a expansão produtiva
superior a 100%, incluindo o estado de Alagoas. Após isso, os grupos econômicos ligados a produção de açúcar
sofreram poucas transformações no decorrer dos próximos quarenta anos (LIMA, 2001).

Na década de 1940 outra iniciativa governamental importante voltada para o setor da agroindústria canavieira foi a
criação do Estatuto da Lavoura Canavieira (ELC), sob o Decreto-lei nº 3.855, de 1941, que faz parte de uma política
de redistribuição de renda direcionada para a legitimação do Estado junto aos trabalhadores urbanos e rurais, através
do beneficiamento dos fornecedores e trabalhadores da cana. O ELC é complementado pelo Decreto-lei nº 6.969 de
1944 que dispõe sobre os fornecedores de cana que lavram a terra alheia e dá outras providências. Neste Decreto, os
trabalhadores canavieiros passam a ser amparados pelo IAA e regimentados pelos contratos-tipo que visam garantir o
direito à estabilidade, moradia-padrão, assistência médico-hospitalar gratuita, disponibilização de terras para a
subsistência e próximas à moradia e a proibição de rebaixamento salarial em vista de colheitas mal sucedidas
(IAMAMOTO, 2001).

Foi o Decreto-Lei n.º 6969, de 19 de outubro de 1944, que começou a definir melhor o
relacionamento dos trabalhadores com os proprietários de plantações de cana e usineiros.
Nos artigos 19 a 26 desse decreto procurou-se garantir a sobrevivência do morador nas
terras do proprietário do canavial (IANNI, 2004, p. 233).

O artigo 23 estabelecia que o trabalhador rural tivesse direito a uma área de terra próxima a sua residência para que
pudesse plantar e manter a sua subsistência bem como de sua família. Este trabalhador tinha que ter mais de um ano
de serviço. Tanto o contrato-tipo como o IAA definiam as dimensões do terreno necessário ao trabalhador e a
distância da sua residência. Porém, a lei nº 4870, de 1 de dezembro de 1965 determina que o empregador (usineiro)
e/ou proprietário do canavial pode ter o monopólio da aplicação do programa de assistência ao trabalhador, ou seja,
aplicar da forma que desejar (IANNI, 2004). Isso só confirma que a lei só beneficia o proprietário da agroindústria
canavieira em detrimento das reais necessidades do trabalhador. Manipula politicamente o trabalhador assalariado
rural na medida em que proporciona assistência e alguns direitos trabalhistas como um favor.

A forma pela qual pode ser aplicada a legislação relativa à assistência social aos
trabalhadores das usinas, destilarias e canaviais permite que o usineiro e o fazendeiro
aumentem o seu controle político sobre os operários rurais e industriais (IANNI, 2004, p.
234).

Dessa forma, o IAA dirigido pelo intervencionismo estatal, vai direcionando a indústria da cana segundo seus
interesses, que para Iamamoto (2001, p. 127), “[...] permite não só a constituição de novas usinas, como uma grande
elevação dos limites já existentes, impulsionando o movimento de concentração e centralização de capitais, iniciado
nos anos 1950 e intensificado na década de 1960”.

Nos anos de 1950, o estado de Alagoas prossegue com a expansão da agroindústria canavieira através da
apropriação de novas terras pelas usinas ocupando espaços nas áreas de tabuleiros costeiros, dotadas de mata
atlântica nativa e que vai sendo substituída por grandes extensões de canaviais. Essa ocupação de novas terras se
iniciou com a aquisição da usina Cansanção do Sinimbu no ano de 1951, pelo grupo dos irmãos Coutinho, de
Pernambuco. Além disso, como sustenta Lima (2001), estas terras foram apropriadas para facilitar o transporte da
matéria-prima, a mecanização, a dispensa da utilização de curvas de nível e drenagem, barateando os custos de
produção. Assim,

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_participacao_estatal_no_desenvolvimento_economico_da_agroindust.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Em Alagoas, com o apoio federal, ampliou-se a área plantada, principalmente nos
tabuleiros do sul do Estado e em direção ao Agreste; cresceu o número de usinas e,
principalmente, de destilarias; introduziram-se novas máquinas, aumentando o rendimento
industrial e, na parte agrícola, foram utilizadas novas variedades de cana, novos métodos
de produção, assim como a substituição da tração animal pela mecânica (CARVALHO,
2009, p. 27).

É importante frisar que o IAA na segunda metade dos anos de 1950, apesar de ter como objetivo estabelecer preços
diferenciados e reforçar a capacidade de competição dos produtores do Nordeste em face aos mercados do Sudeste
fez o contrário, ou seja, cedeu às pressões que lhe eram impostas. Isso fez com que se intensificasse a produção no
Centro-Sul, “ou seja, era uma rendição, uma formalização do reconhecimento da hegemonia da agroindústria
canavieira da região Centro-Sul. Esta era a nova realidade” (LIMA, 2001, p. 52)[3].

Nos anos de 1960 e 1970 foram criados alguns fundos e programas no sentido de aumentar a produção da
agroindústria canavieira, e de forma particular, a do Nordeste. Podem ser citados: o Fundo de Recuperação da
Agroindústria Canavieira (1961); o Fundo de Racionalização da Agroindústria Canavieira do Nordeste (1963); o Fundo
Especial de Exportação (1965); o Plano de Expansão da Indústria Açucareira Nacional (1965); o Programa de
Racionalização da Agroindústria Canavieira (1971) e o Programa Nacional do Melhoramento da cana-de-açúcar
(1971) (LIMA, 2001; CARVALHO, 2009).

Este último programa foi importantíssimo à medida que investiu em ciência e tecnologia e foi um ponto forte para
desenvolver a agroindústria canavieira. Houve, inclusive nas universidades públicas, a implantação de laboratórios e
técnicos para desenvolver pesquisas voltadas para o ramo da química e da biologia para melhorar geneticamente a
cana aumentando sua produtividade e capacidade de adaptação aos solos e clima (LIMA, 2001). Para Carvalho
(2009, p. 76), esse programa representou "[...] uma revolução no plano vegetal"[4].

Com relação aos fundos, estes foram estabelecidos porque se tinha, no contexto do mercado internacional, um
panorama favorável para as exportações brasileiras de açúcar e seria necessário reestruturar o parque açucareiro do
Brasil que se encontrava em sérias dificuldades, tanto no que diz respeito à capacidade financeira como do
reequipamento das fábricas. Esse processo de desenvolvimento da agroindústria canavieira se intensifica entre os
anos de 1970 e 1980, abrindo-se uma nova fase de sua evolução.

Carvalho (2009) traz uma reflexão importante, pois frisa que esta modernização que ocorreu fruto dos programas
federais tinha um caráter conservador e, por isso, não atingiu a classe trabalhadora, pelo contrário, aumentaram as
contradições já existentes, a exemplo da concentração de terra, de renda e de poder dos latifundiários e a exclusão de
parte dos moradores das fazendas e engenhos. Isso aglutinou grande parte de trabalhadores nas cidades formando
as periferias urbanas, ocasionou o aumento dos trabalhadores clandestinos, bem como o desemprego, configurando
um quadro de precarização do trabalho.

As transformações não param e é desta maneira que o parque industrial açucareiro se reestrutura e está preparado
para uma nova fase de expansão no período após 1975, precisamente com o surgimento do Programa Nacional do
Álcool (PROÁLCOOL), que foi reformulado em 1977[5].

Até o período de 1975 a produção de álcool era elaborada nas destilarias anexas ao complexo agroindustrial.
Preferencialmente produziam melaço para a comercialização em vez de produzir etanol. A importância do álcool só
aumenta à medida que o PROÁLCOOL é implementado para assegurar preço e também mercado. Este programa
emerge objetivando ser uma alternativa energética em âmbito nacional aos derivados do petróleo e também para
estocar o álcool nas destilarias e garantir que o produto fosse comprado pela Petrobrás. Isso provocou a redução dos
desequilíbrios externos e incentivou ainda mais os empresários que estavam sendo influenciados pelos programas
federais entre 1970 e 1975 (CARVALHO, 2009).

Por meio do PROÁLCOOL foram direcionados incentivos financeiros objetivando estimular o desenvolvimento e
reconfiguração da capacidade produtiva industrial da agroindústria canavieira brasileira, diferenciando-se,
intensamente, a capacidade produtiva entre as Regiões Centro-Sul e Norte-Nordeste (LIMA, 2001). Assim, foram
fornecidas as bases para um mercado seguro e crescente para o álcool possibilitando a abertura no mercado
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internacional do açúcar (IAMAMOTO, 2001).

O PROÁLCOOL, à medida que viabilizaria a produção de álcool, diminuiria o problema da elevada produção de cana
e açúcar decorrente da modernização anterior do setor. Essa modernização havia provocado uma crise de
superprodução e junto a isto também ocorreu uma diminuição da demanda por açúcar no mercado internacional. Com
este programa Lima (2001) salienta que a produção de álcool no Brasil atingiu as marcas de 1.800% entre 1975 e
1990, representando um enorme desempenho. No estado de Alagoas:

A produção alcooleira no primeiro período cresceu 1.237%, manteve o forte crescimento na
segunda fase e, considerando o período todo do Proálcool, seu crescimento foi de 3.147%.
Mas, o que diferencia do padrão nacional é que sua produção açucareira não arrefeceu,
cresceu 60% durante o Proálcool, repercutindo o forte desempenho de 52% da primeira
fase (LIMA, 2001, p. 66).

Assim, os recursos públicos do Proálcool trouxeram benefícios para parte da burguesia de Alagoas como o
impedimento da quebra da agroindústria do estado e a dinamização de um setor industrial local a ela relacionado
(indústrias específicas de fertilizantes e metalurgia para as usinas). Alagoas passou a ser entre 1970 e 1980 o
segundo maior produtor de álcool do Brasil e o primeiro do Nordeste (LIMA, 2001). Carvalho (2009, p.42) corrobora
afirmando que entre 1975 e 1990, Alagoas se mostra com o maior crescimento da produção de álcool do Brasil “[...]
devido à instalação de um parque industrial com uma capacidade de produção efetiva de mais de um bilhão de litros
de álcool”.

A desaceleração e a desativação do Proálcool ocorrem nos anos de 1980. As avaliações do Programa dão conta de
que seu desenvolvimento propiciou uma grande concentração de renda e de terra entre os canavieiros, além de ter
prejudicado o meio ambiente à medida que a produção financiada por seus recursos poluía rios e riachos, com o
despejo de vinhoto e prejudicava a produção de alimentos. Logo, o programa perde a legitimidade e acaba se
exaurindo (CARVALHO, 2009).

Aspectos da intervenção estatal com o fim do IAA e do PROÁLCOOL

Após estes fatores já mencionados é importante ressaltar que a intervenção estatal por meio do IAA encerra-se nos
anos de 1990, no momento em que o órgão deixa de existir, transferindo suas atividades para a Secretaria de
Desenvolvimento Regional/Presidência da República (SDR/PR) - Decreto nº 99. 288 de 6 de Junho de 1990. Porém, o
setor da agroindústria canavieira ainda continua sendo controlado pelo governo (SOARES, 2003). É importante
salientar que a referida Secretaria algumas vezes mudou de nome no decorrer dos anos, mas a função regulatória do
Estado para com o setor continuou existindo, pelo menos as regulamentações básicas deste ramo agroindustrial.

Em 1992, a Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR/PR foi transformada em
Ministério da Integração Regional - MIR - Lei nº 8.490, de 19.11.92 (Revogada pela Lei nº
9.649, de 27.5.98), ficando mantidos os encargos do setor sucroalcooleiro. [...] A partir de
1995, o Ministério da Integração Regional - MIR - foi extinto, transferindo-se a
responsabilidade com o setor sucroalcooleiro para o Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo - MICT, Medida Provisória nº 813, de 1.1.95. Porém, no ano de 1999, através
da Medida Provisória nº 1.795, de 01.01.99, o MICT foi transformado em Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC, mantendo-se a responsabilidade com o
setor sucroalcooleiro. Ainda no mesmo ano, a responsabilidade com o setor passou a ser
do Ministério da Agricultura e Abastecimento, Medida Provisória nº 1.911-8, de 29.7.99. Em
2001, o Ministério da Agricultura e Abastecimento foi alterado para Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Medida Provisória nº 2.216-37, de
31.8.2001, ficando mantida a sucessão do IAA e a transferência dos encargos
sucroalcooleiros para esse Ministério (SOARES, 2003, p. 33-34).

No ano de 1997 foi instituído o Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (CIMA), do qual faziam parte inúmeros
Ministérios e tinha à sua frente o Ministro da Agricultura e Abastecimento. As decisões do setor agroindustrial
canavieiro passavam pela aprovação desse Conselho (SOARES, 2003). Logo, com o fim do IAA este setor se sente
desprotegido, porém, foi notório o incentivo estatal bem como a força e a aliança que detém ambas as esferas –
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Estado e agroindústria canavieira brasileira.

A histórica regulação do Estado sobre a agroindústria canavieira no Brasil começa a ser desmontada a partir do
momento em que ocorrem as orientações econômicas de cunho neoliberal[6], precisamente no governo Fernando
Collor de Mello. Tal orientação decorre das políticas de ajuste recomendadas pelo consenso de Washington, bem
como da crise fiscal do Estado e acarretam tanto a abertura comercial em âmbito internacional como a desregulação
econômica (IAMAMOTO, 2001).

A diminuição dos subsídios governamentais a partir dos anos de 1990 leva a um novo processo de concentração e
centralização de capitais no setor canavieiro (PAIXÃO, 1994 apud IAMAMOTO, 2001). A tendência que foi se
configurando diante do processo de reestruturação produtiva foi no sentido de produzir mais e com maior qualidade,
com menores custos. Tal tendência reflete diretamente na vida do trabalhador, na medida em que se intensifica a
desregulamentação das relações de trabalho, a exploração do trabalhador e o desemprego.

Logo, foi com o fim do IAA, que os anos de 1990 ficaram marcados pela liberação do mercado de açúcar e do álcool
no Nordeste, potencializando um processo de reestruturação produtiva no setor sucroalcooleiro alagoano capitaneado
por grandes grupos de empresários que implementaram estratégias competitivas diferenciadas. Isto contribuiu para
amenizar as dificuldades que o setor estava enfrentando com a desregulamentação do mercado e as mudanças do
novo ambiente institucional (CARVALHO, 2007).

Esse processo de reestruturação produtiva e organizacional provocou nos anos de 1990 a renovação de 1/3 dos
canaviais alagoanos em que houve a introdução de novas variedades de cana e a expansão do cultivo alcançando
níveis produtivos similares ao do estado de São Paulo. Aconteceu, como salienta Mello (2002), uma reconcentração
de oligopólio provocada pela redefinição da oferta de subsídios[7]. Essa nova dinâmica agroindustrial exigiu maior
qualidade dos produtos da agroindústria da cana e do álcool. Em Alagoas novas estratégias visaram adquirir maior
qualidade dos produtos e serviço e também a diversificação produtiva em outras regiões. A co-geração de energia
elétrica que reduz custos operacionais das usinas também foi uma opção vantajosa (MELLO, 2002).

A modernização foi proporcionada nas quatro etapas do processo produtivo agrícola: na preparação do solo, no
plantio, na cultura e na colheita. Contou-se, também, com a automação microeletrônica para o controle industrial. Com
relação à parte administrativa o processo de reestruturação produtiva e organizacional na agroindústria canavieira
mudou o velho perfil familiar das usinas e a política de recursos humanos adquire um caráter profissional. Dessa
forma, à medida em que as usinas alagoanas passam a cultivar cada vez mais a cana-de-açúcar e a produzir os seus
derivados se estimula a introdução de relações de trabalho que buscam a adesão dos trabalhadores rurais aos novos
métodos produtivos. Por outro lado, Mello (2002) nos mostra que estas usinas passaram a diminuir o número de
empregos como aconteceu nos anos de 1990 nas usinas Coruripe (redução de 30% dos empregos); Guaxuma,
Laginha e Uruba (redução de 5% dos empregos); Capricho, Penedo e Sumaúma (redução de 16% dos empregos), o
que desafia os movimentos sociais de trabalhadores.

Esse processo de reestruturação produtiva possibilitou para os trabalhadores da agroindústria canavieira alagoana
novas configurações como: o surgimento de premiações para motivar os trabalhadores, dentre estes os cortadores de
cana; o disciplinamento do trabalho medido pelo índice de desempenho; o rigoroso e enxuto processo de contratação
de trabalhadores; o aumento da produtividade; a seletividade de trabalhadores e a flexibilização de direitos; a redução
do controle por parte dos trabalhadores sobre o processo de trabalho e produção; o baixo grau de combatividade do
movimento sindical e perdas salariais. Essas “são, portanto, modificações em todas as fases do ciclo produtivo,
impondo uma nova segmentação e eliminando postos de trabalho, colocando novos desafios para a cultura sindical
canavieira” (MELLO, 2002, p. 107). Isso tem mostrado que a modernização do setor provoca ao mesmo tempo uma
precarização das condições de trabalho e vida dos canavieiros.

Já entre 2000 e 2008 surgiram pressões para que fossem instituídas propostas para a diversificação da produção,
porém o setor da agroindústria da cana e do álcool em Alagoas apenas fortaleceu sua própria estratégia empresarial
objetivando o crescimento produtivo especializado: “[...] aperfeiçoou sua matriz produtiva com alguns novos itens,
aproveitando o álcool e a co-geração de energia como novos eixos dessa matriz; incorporou as tecnologias industriais
e agrícolas, melhorando a infra-estrutura produtiva; e redefiniu o apoio estatal” (CARVALHO, 2007, p. 259).

Nos últimos oito anos, Carvalho (2007) registra que a agroindústria canavieira e alcooleira alagoana (usinas e
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destilarias) se modernizaram e passaram a produzir em maior escala o açúcar (100%) e o álcool (40%), aumentando
em três vezes o valor das exportações, se comparado ao período da década de 1990.

Nesse período a ideia que se tinha era fortalecer, no setor sucroalcooleiro, uma diversificação produtiva plena para
que o país adentrasse em novas possibilidades e oportunidades de mercado, a partir de produtos derivados da
cana-de-açúcar. Isso se constituiu como a agenda de debate em torno do setor. Carvalho (2007) ressalta que se
abriram espaços na academia, nas entidades de classe, no sistema financeiro e também nas instituições públicas
estatais para fomentar propostas para o futuro do setor. Existiam duas propostas/ideias principais: diversificação na
área industrial por meio da sucroquímica e alcoolquímica utilizando-se dos (sub)produtos da cana como matéria prima,
constituindo uma matriz ampliada[8]; e, a matriz tradicional e complementar[9], também se utilizando dos derivados da
cana, a exemplos da cachaça, mel de engenho, açúcar mascavo e rapadura. Também houve a opção da matriz
limitada, porém:

[...] as empresas do setor sucroalcooleiro alagoano não adotaram nenhuma das novas
tecnologias nem os novos produtos, sequer os propostos pelos projetos de diversificação
da matriz tradicional. Na prática, aproveitando uma nova conjuntura, o novo ambiente que
permite manter a competitividade do complexo agroindustrial canavieiro na produção de
commodities, o setor desconheceu essas duas alternativas, preferindo aprofundar a opção
da ultra-especialização como alternativa econômica. Para isso, fortaleceu a produção dos
itens que compunham a sua “matriz limitada”, aquela proposta que melhor respondia a
visão estratégica setorial, centrada em produtos elaborados no processo imediato da
industrialização da cana-de-açúcar, nas usinas e destilarias, obtidas por meio de
tecnologias convencionais, como açúcar, álcool, melaço, bagaço e vinhoto. [...] A razão da
opção pela “matriz limitada” é de caráter estritamente empresarial. Funcionou na década
da “reestruturação produtiva” e permanece, a partir de 2000, suficientemente ampla tanto
para garantir os investimentos realizados como para atender as expectativas futuras de
médio e longo prazos do empresariado deste setor. A co-geração de energia é uma
alternativa para o setor que continua centrado, basicamente, na produção de açúcar e
álcool, reforçando a “matriz limitada”. A produção média anual em Alagoas é de 26 milhões
de toneladas de cana-de-açúcar. Deste total, de 30 a 33% se transforma em bagaço, ou
seja, de 8 a 9 milhões de toneladas, que podem ser aproveitadas para geração de energia.
Este é o potencial de uso de biomassa para a co-geração (CARVALHO, 2007, p.265- 266).

Os financiamentos por parte do Estado retornam a partir dos anos 2000, principalmente no Nordeste, região que
sempre teve grande participação nos investimentos econômicos, conforme se constata na afirmação a seguir:

A partir de 2004, depois de décadas sem acesso a política oficial de financiamentos
agrícolas, os fornecedores de cana e os industriais de açúcar e álcool do Nordeste
ganharam novas linhas de crédito da rede estatal federal. O Banco do Brasil, por meio do
BB Convir (Convenio de Integração Rural), linha de crédito articulada entre o Ministério da
Agricultura e o Banco do Brasil viabilizou novos empréstimos para o setor. O setor
sucroalcooleiro também passou a contar, no mesmo ano, com financiamento para
investimentos e custeios. O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) retomou a contratação de
operações para o segmento em toda a Região com recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste (FNE). E, não menos importante, foi a entrada do BNDES, que
abriu linhas de crédito para o setor sucroalcooleiro, liberando recursos para a expansão ou
investimento nos canaviais de projetos vinculados a usinas de açúcar e álcool. O BNDES
estima ter desembolsado, em 2007, cerca de R$ 3,5 bilhões para o setor sucroalcooleiro.
Em 2006, o banco liberou R$ 1,9 bilhão para o setor (MDIC, 2008 apud CARVALHO, 2007,
p. 278).

Dessa forma, apesar do declínio e fim do IAA e do PROÁLCOOL o setor sucroalcooleiro se desenvolveu em
tecnologia e gestão, modernizando a indústria e exportação do açúcar e do álcool bem como a geração de energia.
Portanto, isso se deu porque o estado teve um importante papel para o fortalecimento e incentivo ao setor da cana e
do álcool em termos nacionais e regionais.
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Considerações finais

Fica claro que a intervenção estatal na agroindústria da cana e do álcool, principalmente por meio do IAA e do
PROÁLCOOL, se deu no sentido de dinamizar e desenvolver este setor, impulsionando o movimento de concentração
e centralização de capitais, impedindo a quebra das usinas, alavancando a construção de novas, bem como
proporcionando a expansão de seus territórios. Mesmo encerrando-se as atividades do IAA e do PROÁLCOOL e
havendo a diminuição dos subsídios do governo, a intervenção estatal continuou sendo um ponto forte para o ramo da
agroindústria canavieira, nos mostrando que o estado é um forte aliado dos usineiros tanto em termos nacional como
regional.

Ainda assim, diante da necessidade de acompanhar as mudanças que vem se processando em âmbito mundial,
resultado do processo de reestruturação produtiva, a indústria canavieira procura se modernizar e estabelecer novos
parâmetros produtivos, o que vai refletir diretamente na vida do trabalhador da agroindústria canavieira brasileira e
alagoana.

Diante disto, conclui-se que os principais rebatimentos de todo esse processo são: o rigoroso e enxuto processo de
contratação de trabalhadores, o desemprego, o aumento da produtividade, a flexibilização de direitos, a redução do
controle por parte dos trabalhadores sobre o processo de trabalho e produção, o estabelecimento de premiações para
motivar os trabalhadores, o disciplinamento do trabalho medido pelo índice de desempenho, além de reflexos no nível
de combatividade do movimento sindical e perdas salariais. Isso demonstra a contradição do estado, pois investe na
economia baseada na agroindústria canavieira ao mesmo tempo em que permite a ocorrência de rebatimentos
negativos para o mundo do trabalho.
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[1] “Essa política intervencionista no plano econômico expressa, se não a defesa, pelo menos a garantia de
sobrevivência do açúcar nordestino, representativo dos interesses das frações mais tradicionais da oligarquia
fundiária” (IAMAMOTO, 2001, p. 122).

[2] O Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) foi criado tanto com a função de dirigir, como de fomentar e também
controlar a produção do açúcar e do álcool no país (IAMAMOTO, 2001; SOARES, 2003).

[3] “[...] este fato não teve impacto negativo no lucro do setor sucroalcooleiro do Nordeste, pois a rentabilidade
alcançava níveis equivalentes aos do Centro-Sul. O IAA, através de subsídios, transferia dinheiro público para esse
setor do Nordeste, garantindo a equivalência de lucratividade entre as regiões” (SOARES, 2003, p. 33).

[4] “Atualmente, a incorporação de novas variedades é feita pela importação de canas paulistas da Copersucar, pelas
quais se pagam royalties, e por variedades desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da
Cana-de-Açúcar, da Ridesa, da qual participa a Ufal” (CARVALHO, 2009, p. 77).

[5] [...] instituído em 14 de Novembro de 1975, através do decreto-lei 76.593, foi um programa bastante abrangente
aplicado ao complexo agroindustrial canavieiro que fez do álcool o elemento central de um projeto que articulava a
agroindústria canavieira, a indústria automobilística, a indústria de bens de capital, políticas de transporte e muitos
recursos públicos (LIMA, 2001, p. 61).

[6] “Seu propósito, desde a gênese, era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de
outro tipo de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro” (SANTOS, 2010. p. 95).

[7] Com a extinção do Proálcool, pressionadas por estreitas margens de lucro, aquelas empresas que puderam
aumentar a escala de produção conseguiram permanecer em atividade, enfrentando não apenas competidores
externos, mas também o incremento da concorrência intercapitalista no próprio espaço alagoano (MELLO, 2002, p.
89).

[8] Em 1988, o Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Cana de Azucar (ICIDCA) lançou, em
Havana, o ‘Manual de los Derivados de la Cana de Azucar’[...] No ‘Manual dos Derivados’, encontra-se um desenho
de uma ‘matriz ampliada’ com um quadro constituído por uma extensa listade derivados da produção industrial da
cana-de-açúcar – mais de uma centena –, obtidos por meio de processos produtivos com tecnologias baseadas na
química sintética, na biotecnologia e nos processos de elaboração (engenharia) de novos materiais (CARVALHO,
2007, p. 263).

[9] Na outra margem deste debate, a partir de entidades públicas envolvidas com o desenvolvimento setorial, surgem
propostas de ‘diversificação produtiva do setor sucro-alcooleiro’, baseadas sempre na mesma ideia-chave: produzir
culturas agrícolas alternativas na área canavieira e/ou produzir, na parte industrial, alguns itens complementares da
‘matriz limitada’: açúcar orgânico, cachaça artesanal, rapadura e mel de engenho (CARVALHO, 2007, p. 264).

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_participacao_estatal_no_desenvolvimento_economico_da_agroindust.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.9-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


