
egundo a Conab (Companhia Nacional de
Abastecimento), o esmagamento de cana-de-
açúcar pelas indústrias do setor deverá ser
recorde e ficar entre 558 milhões e 579 milhões
de toneladas na safra 2008, um aumento de

11% a 15% sobre o ano anterior. Do total que está
sendo processado, 55,4% serão usadas para fabricação
do combustível e 44,4% na produção de açúcar.
Ainda segundo o órgão, a safra de cana será recorde
também, devendo ficar entre 607 e 631 milhões de
toneladas, um crescimento entre 8% e 13% sobre a
safra de 2007, que foi de 558 milhões de toneladas. O
clima favorável foi fator primordial para o sucesso nesta
safra além do bom momento dos preços do etanol que
levou ao aumento dos investimentos em tecnologia. O
resultado foi um aumento da produtividade na safra. As
novas usinas que entraram em processamento em novas
áreas também colaboraram para o grande desempenho.
O cultivo chegou a 7,8 milhões de hectares.

PREÇO ALTO DO MILHO FAVORECERÁ ETANOL DA CANA
As exportações brasileiras de devem crescer 27%

este ano, sobretudo para o mercado norte-americano

que deve adquirir o combustível brasileiro mais barato,
mesmo com os impostos, do que o etanol de milho,
base do combustível americano. Outro mercado que
deve crescer bastante é o europeu.

A principio não haverá problemas em se abastecer
tanto o mercado externo quanto o interno. Novas usinas
estão entrando em funcionamento no Centro-Sul do
país e a grande maioria será destinada exclusivamente
à destilação do combustível, aumentando a oferta.

Quanto ao açúcar, a exportação brasileira deverá
atingir cerca de 18,9 milhões de toneladas, o que
corresponde a um incremento de 15% em relação a
2007. Os principais mercados deverão ser Rússia,
Arábia Saudita e Emirados Árabes. O aumento será em
virtude da recuperação do espaço do açúcar brasileiro
no mercado internacional pela queda prevista na safra
da índia de 27 para 22 milhões de toneladas.

No ano passado houve queda no faturamento com
as exportações não só em virtude da taxa de câmbio
valorizada, mas também pela queda nos preços e no
volume exportado. As receitas retraíram 27,6% no
caso do álcool e 33,6% no caso do açúcar.
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Text Box
Fonte: Suma Econômica, n. 361, p. 37-42, maio. 2008.




