
Copersucar perde São Martinho  
 
Depois de quase 50 anos de união, o grupo São Martinho, um dos maiores produtores de 
açúcar e álcool do país, anunciou que vai se desligar da Copersucar. A decisão reflete 
mudanças na estratégia de atuação da companhia, afirmou João Carvalho do Val, diretor de 
relações com os investidores da São Martinho.   
 
Desde que abriu seu capital, a São Martinho tem focado na busca por novas parcerias e o fato 
de ser associada à Copersucar limitava o campo de atuação do grupo, uma vez que a gigante 
possui uma política única para comercialização e preços para suas usinas associadas. Agora 
independente, a São Martinho poderá ganhar mais flexibilidade para alterar seu mix de vendas 
e oferecer produtos diferenciados e buscar novos mercados, segundo Val. O desligamento 
ocorrerá até o final da safra 2007/08, que termina em abril.   
 
"Agora temos maior autonomia para firmarmos novas parcerias e também diferenciarmos 
nosso mix de produção", diz Val. O executivo nega que a São Martinho esteja negociando a 
venda do seu controle acionário. No mercado, especula-se que a japonesa Mitsubishi, que é 
parceira comercial do grupo, poderia assumir o controle da empresa. As duas companhias 
possuem um acordo comercial, no qual a múlti comprará 30% de toda a produção anual de 
álcool industrial da usina Boa Vista em construção no estado de Goiás. A nova usina deverá 
entrar em operação a partir de maio deste ano.   
 
Procurada, a Copersucar não comentou o assunto. Com faturamento em torno de US$ 2,5 
bilhões, a gigante encerra a safra 2007/08 com 31 usinas associadas. Em recente entrevista 
ao Valor, o presidente do conselho da empresa, Hermelindo Ruete de Oliveira, disse que a 
Copersucar deverá aumentar o número de usinas, impulsionadas pelos novos projetos 
sucroalcooleiros no país.(MS)   
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