Prezados Senhores

Anexamos para sua apreciação um arquivo com simulações, cuja
finalidade é a de destacar a incidência do custo da matéria prima (canade-açúcar), a título de exemplo, no custo final do álcool.
Na Tabela 1 apresentamos uma relação de custos totais para a
fabricação do álcool SEM considerar o custo da matéria prima. A faixa
de produtividade escolhida para estas simulações foi de 75 a 95 litros de
álcool (100%) por tonelada de cana.
Na Tabela 2 apresentamos o Custo da cana posta na esteira da usina,
com o preço da cana variando de 45 a 65 reais por tonelada.
Na Tabela 3 obtêm-se o correspondente custo final de produção do litro
de álcool em função da Produtividade e do Preço da matéria prima.
Na Tabela 4, finalmente, mostra-se a incidência (percentual) do custo da
matéria prima na composição do custo final do produto.

O que pretendemos realçar com isso? Dentro do panorama em que
estamos trabalhando, com “teto” praticamente engessado para o nosso
produto (álcool x gasolina), duas coisas, a nosso ver, são fundamentais:
1. A necessidade de se tirar o máximo proveito da matéria prima
disponível para redução dos custos de produção;
2. Analisar criteriosamente, não somente sob o ponto de vista
técnico, mas principalmente sob o aspecto econômico-financeiro, a
realização de novos investimentos, por maiores ou menores que
sejam.
Como fruto de nossa experiência de praticamente 45 anos no setor,
oferecemos a realização de cursos “in company”, ou seja, na própria
usina, sobre temas que poderão trazer benefícios imediatos tanto no
primeiro como no segundo tópico acima mencionados.

Para o primeiro tópico, sugerimos por exemplo nosso curso técnico TIG
– Balanço Térmico.
Para o segundo tópico sugerimos nosso curso EF – Analise de
Viabilidade. Obs.: este curso e basicamente o que temos oferecido nos
cursos de MBA do PECEGE-ESALQ-USP.
Além destes, temos disponibilidade para outros cursos, bem como a
preparação de cursos específicos dentro do setor sucra-alcooleiro caso
seja de interesse da empresa.
Favor ver em anexo os programas para os dois módulos acima
mencionados.
Colocamo-nos desde já a disposição para quaisquer esclarecimentos
desejados. Peça já seu orçamento sem compromisso,
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Cursos disponíveis:

EF – Analise de Viabilidade
1. Conceitos básicos
1.1. Regime de caixa x regime de competência
1.2. Fluxo de caixa
1.3. Custo do Capital (WACC)
1.4. Conceito de Perpetuidade (Continuing Value)
1.5. Período de retorno
1.6. Valor presente líquido
1.7. Taxa interna de retorno
2. Principais etapas para elaboração de um projeto de investimento
3. “Ferramentas” de análise de projetos
4. Escolha de alternativas de investimentos mutuamente exclusivos

TIG – Balanço Térmico
1. Conceitos básicos práticos de termodinâmica
2. Vapor – Usos e Fontes
3. Consumo de vapor para energia mecânica e energia térmica
4. Aquecimento e evaporação
5. Montagem de um Balanço Térmico
6. Balanço de Bagaço

