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 Em outubro de 2013, durante o 9º Congresso 
do Gatua - Grupo das Áreas de Tecnologia das 
Usinas de Açúcar, Etanol e Energia houve um 
bem sucedido debate na área de controladoria e 
administração das usinas sucroenergéticas. Entre 
as muitas discussões para encontrar saídas para os 
problemas enfrentados pelo setor, os debatedores 
e o público presente demonstraram interesse 
em ter mais espaços para que os profissionais 
dessas áreas pudessem debater ideias e trocar 
experiências.
 Foi assim que nasceu a iniciativa de criar, 
tal como o Gatua e o Gerhai - Grupo de Estudos 
em Recursos Humanos na Agroindústria, um grupo 
para as áreas gerenciais econômica e financeira 
do setor canavieiro. Tão logo a ideia foi lançada 
e divulgada, diversas manifestações positivas 
começaram a surgir.
 E foi assim que, há um ano, mais 
precisamente no dia 3 de dezembro de 2013, a 
MBF Agribusiness abriu as portas de sua sede, 
em Sertãozinho (SP), para receber membros das 
áreas de gestão das usinas e empresas ligadas 
a cadeia da cana-de-açúcar. Na ocasião, foi 
apresentada a proposta de criação desse grupo 
de estudos voltado a estratégia, controladoria e 
finanças para toda a cadeia produtiva canavieira, 
com o objetivo de “Reunir os profissionais atuantes 
nas áreas afins, no sentido de elevar a valorização 
das atividades, padronizar critérios de avaliação 
de resultados e indicadores e desenvolvimento 
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de controles. Debater sobre a aplicação de leis 
e assuntos que impactam nos resultados das 
empresas.” 
 Na ocasião, surgiu o nome de Gesucro 
- Grupo de Estudos para Gestão Sustentável 
e Controladoria da Cadeia Sucroenergética. 
Posteriormente, em 18 de fevereiro deste ano, o 
Gesucro foi formalizado.
 Além dos objetivos iniciais, o Gesucro hoje 
também visa desenvolver atividades culturais, de 
ensino, pesquisa, divulgação, conscientização 
e capacitação profissional de seus associados, 
bem como promover eventos, palestras, cursos e 
workshops.
 Podem participar do grupo, que tem 
reuniões bimestrais, os profissionais das áreas de 
planejamento estratégico, controladoria, finanças e 
economia das empresas ligadas à cadeia produtiva 
do setor sucroenergético, bem como profissionais 
das diversas áreas, desde que ligados à cadeia 
produtiva do setor. Mais de 50 importantes 
empresas do setor manifestaram interesse em 
se associar ao grupo, já tendo inclusive enviado 
membros para participar das reuniões.
 A gestão do grupo é realizada através de 
um Conselho de Administração - formado por 
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um coordenador geral, um vice-coordenador, um 
tesoureiro, um consultor jurídico e um secretário 
- e de um Conselho Fiscal, com três membros. 
Atualmente, o coordenador geral do grupo é Marcos 
Antonio Françóia, diretor da MBF Agribusiness. 
 O Gesucro conta com a assessoria jurídica 
do escritório Gatto e Martinussi, que ajudou com a 
elaboração do estatuto e também com os tramites 
legais para que o grupo pudesse funcionar de 
forma organizada. 
 Cinco comissões de estudo foram 
elaboradas para facilitar os trabalhos, subsidiando 
a coordenação para a definição dos temas e pautas 
que devem ser tratados nas reuniões. As comissões 
criadas foram: Jurídico, Normas Contábeis e 
Planejamento Tributário; Mercado de Crédito e 
Sustentabilidade; Orçamento, Custos e Sistemas; 
Projeções de Mercado, Pesquisas e Estatísticas do 
Setor e Governança Corporativa. 
 Um dos eventos já promovidos pelo Gesucro, 
com apoio do BrasilAgro, DBW Databases, MBF 
Agribusiness e TaxWeb, foi uma rodada de 
palestra em setembro, na qual esteve presente o 
editor de Agronegócio do jornal Valor Econômico, 
Fernando Lopes, que comentou sobre o setor da 
cana-de-açúcar. 
 Em outubro, o diretor do Gesucro, Marcos 
Françóia participou, em Piracicaba (SP), de 
um evento sobre Compliance Fiscal no Parque 
Tecnológico Piracicaba de Biotecnologia. Na 
ocasião, Françóia palestrou sobre “Questões 
Econômicas e Operacionais da Safra Canavieira 
Atual e das Futuras Safras”. 
 Além disso, no mês de agosto o Gesucro 
apoiou a realização do I Fórum de Finanças e 
Economia do Agronegócio, organizado pela Allez 
Comunicação e Eventos e B.I. Internacional em 
Ribeirão Preto (SP). O evento, segundo participantes, 
foi um dos mais bem sucedidos encontros sobre 
o setor sucroenergético, devido a qualidade dos 
debates e conteúdo de informações gerado.
 “Nossas atividades estão apenas 
começando mas, por onde passo, percebo que os 
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profissionais das áreas administrativa, econômica 
e financeira de usinas e empresas de bem de 
capital estão contentes por terem oportunidade 
de discutir ideias e participar de eventos voltados 
às suas áreas”, afirma o coordenador do grupo. 
Ele completa: “Vivemos praticamente as mesmas 
situações e problemas, mas quase nunca 
houve oportunidade de sentar, debater e trocar 
experiências. No momento vivido pelo setor, isso 
pode ajudar as empresas a sobreviver e buscar 
novas oportunidades de crescimento.”
 Planos – Segundo a coordenação do 
Gesucro, há diversos planos para o futuro do grupo 
e outros já estão em andamento.
 Em breve, o portal Gesucro na internet 
(www.gesucro.com.br) ficará inteiramente pronto. 
No momento, ele já conta com informações 
básicas de apresentação, incluindo uma ficha de 
pré-inscrição para novos membros.
 E as próximas reuniões já tem data para 
acontecer e temas definidos para os debates, 
conforme apresentado no último encontro de 2014, 
em novembro. 

*As datas podem sofrer alterações. Temas e palestrantes ainda serão definidos.

Reuniões 
ordinárias*

 ► 24 de fevereiro
 ► 31 de março
 ► 19 de maio
 ► 28 de julho
 ► 22 de setembro
 ► 17 de novembro

II Fórum de 
Finanças e 

Economia do 
Agronegócio:

Agosto
em dias a definir


