FAQ – EVENTO EXPEDIÇÃO CUSTOS CANA
Objetivo:
A Expedição Custos Cana é o maior e mais completo projeto de levantamento de dados,
análises e compartilhamento de informações sobre custos de produção de cana-de-açúcar, etanol,
açúcar e bioenergia, com os principais agentes da cadeia sucroenergética brasileira.
Além de pesquisa a campo, o compartilhamento de informações acontece por meio
publicações periódicas sobre custos de insumos e relatórios com o fechamento da safra, contendo
análises com o panorama e perspectivas nacionais de custos de produção e, um evento exclusivo com
enfoque nos custos e estratégias para usinas de etanol, açúcar e bioenergia.
Os dados de custo de produção são informações de extrema importância para a gestão dos
resultados dos fornecedores de cana e usinas. Por tratar-se de um mercado de commodities, é
fundamental o entendimento dos custos envolvidos no negócio para se saber os reais resultados
obtidos ao final de cada safra, uma vez que o preço é ditado pelo mercado.

Justificativa:
Sabe-se que atualmente são poucos empresários e empresas desse setor que possuem real
entendimento dos custos de produção envolvidos em suas atividades e, com a realização desse evento,
espera-se difundir melhor a importância dessa informação e como melhor utilizá-la, visando maior
lucratividade dos negócios desse setor.
Em sua segunda edição, o evento apresenta análises inéditas e exclusivas dos levantamentos
de custos realizados junto com usinas e produtores de cana-de-açúcar nas principais regiões
produtoras do país, além de cases de gestão de custos de usinas estrangeiras, situação e perspectivas
da produção e comercialização de açúcar, etanol e bioenergia no Brasil e no mundo.

Público-Alvo:
Produtores, consultores, fornecedores e profissionais do setor sucroenergético.
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Data: 05/10/2018
Local: Parque Tecnológico de Cana de Açúcar - Piracicaba/SP
Investimento:
1º Lote: R$ 300,00 – até dia 20/09/2018
1º Lote Estudante: R$ 175,00 – até dia 20/09/2018
2º Lote: R$ 500,00 – até dia 04/10/2018
2º Lote Meia Estudante: R$ 225,00 – até dia 04/10/2018
Na Hora: R$ 700,00
Na Hora Estudante: R$ 550,00

Observações:
•

Estudantes têm desconto conforme os valores acima descritos mediante apresentação de
comprovante no dia do evento. Alunos Pecege também pagam os valores de estudante.

•

Pagamentos via boleto ou cartão.

•

Pagamentos via faturamento por empresas, enviar a relação dos inscritos já cadastrados no
sistema e os dados cadastrais da empresa para contatoeventos@pecege.com

•

Notas Fiscais referente a participação serão emitidas em até 15 dias após a realização do
evento mediante a solicitação da mesma pelo e-mail: lcontatoeventos@pecege.com, com a
relação de participantes e os dados cadastrais da empresa.

Inscrições:
As inscrições devem ser realizadas pelo site:
http://custoscana.pecege.com
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Certificados:
•

Os certificados de participação serão emitidos em até 15 dias após a realização do evento e
serão enviados por e-mail.

Observações:

•

Inscrições na hora mediante lotação e capacidade do espaço, participantes inscritos pelo
hotsite têm prioridade.

•

Dúvidas, cancelamentos e reembolsos podem ser solicitados à Renata, pelo e-mail:
contatoeventos@pecege.com, seguindo a política do Pecege.
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