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A safra 2008/09 de açúcar e álcool deve produzir mais álcool do que açúcar, segundo 
antecipou ontem a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). O mix de produção deverá 
ficar entre 55% e 57% para o álcool, aproximadamente, e entre 43% e 45% para o açúcar, 
segundo Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da entidade. "A maior parte das 30 novas 
unidades em expansão irá produzir álcool", comenta.
  
A produção de álcool deverá superar a da safra anterior (2007/08) em 3 bilhões de litros e a 
de açúcar, em 2 milhões de toneladas. A estimativa de produção da safra 2007/08 é de 30,6 
milhões de toneladas de açúcar e 22 bilhões de litros de álcool.  
 
Para a safra 2008/09, apesar do interesse brasileiro em abrir caminho no mercado externo, a 
comercialização deve seguir a mesma linha atual. O álcool será predominantemente vendido 
no mercado interno, por conta do esperado crescimento da frota flex fuel, enquanto o açúcar 
será principalmente direcionado ao mercado internacional.  
 
Avanço  
 
A Unica e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) 
lançaram ontem projeto que visa a abrir espaço no mercado internacional para o etanol 
brasileiro.  
 
O investimento será de R$ 16,4 milhões empregados até o final de 2009 em ações de 
promoção comercial e imagem. O Brasil tem fatia de 72% dos 5 bilhões de litros 
comercializados mundialmente. "O mercado global ainda é pequeno", diz Marcos Jank, 
presidente da Unica. 
 
O principal mercado a curto prazo é o dos Estados Unidos, cuja ofensiva deve se intensificar 
a partir de 2009, quando será discutida a questão das altas tarifas de importação, após o 
ano eleitoral. O potencial de consumo norte-americano deve chegar aos 136 bilhões de litros 
em 2022, sendo que a produção interna a partir do milho atinge os 50 bilhões de litros em 
2012.  
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