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Depois de atingir quase US$ 3 na Bolsa de Chicago (CBOT), o preço do galão (3,785 litros) de 
etanol nos Estados Unidos desabou e junto fechou a "janela" de oportunidade de exportação 
ao Brasil. Da última sexta-feira até ontem, a queda acumula 9,1%. Em três pregões, as 
cotações do galão saíram de US$ 2,51 para US$ 2,28 na bolsa americana. Esse preço 
inviabiliza as exportações a partir do Brasil. Significa remuneração à usina 20% abaixo do 
custo de produção. Desde o início de julho, o recuo do preço do etanol é de 19,14%, 
praticamente o mesmo movimento das cotações do milho na CBOT, que desabaram 20,29% 
no período.  
 
Mas a boa notícia é que, antes dessa forte queda do etanol, as usinas e tradings do Brasil 
conseguiram fechar contratos de 90% do volume de 4,8 bilhões de litros previstos para serem 
exportados até o final desta safra, segundo estimativas da consultoria Datagro.  
 
Tarcilo Rodrigues, da Bioagência, afirma que a exportação de álcool aos Estados Unidos só 
compensa aos produtores brasileiros com a cotação na CBOT a US$ 2,50 o galão. Aos preços 
atuais, a remuneração à usina é de R$ 0,56 por litro (hidratado) 21% abaixo do custo de 
produção que, segundo cálculos da Datagro, nesta safra está em R$ 0,7126 por litro. "O 
mercado é muito dinâmico e as usinas souberam aproveitar de forma eficiente", avalia 
Rodrigues.  
 
Os preços do etanol no mercado americano começaram a subir fortemente em maio, 
juntamente com os preços do milho, que dispararam com a deterioração das condições da 
lavoura de milho nos Estados Unidos. "Mas, com a melhora do clima e a recuperação das 
plantações, os preços do grão retornando aos patamares anteriores às cheias e puxaram o 
etanol junto", explica Miguel Biegai, da Safras & Mercado.  
 
Com as exportações garantidas e o mercado doméstico em crescimento, o álcool deve 
continuar o movimento de alta interna. Apesar de o Centro-Sul estar em plena safra, desde a 
primeira semana de junho os preços do hidratado elevaram-se 14,6% em São Paulo, de R$ 
0,6327 o litro para R$ 0,7251, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado 
(Cepea/Esalq;USP). "A tendência é que as elevações continuem, a não ser que a capacidade 
de tancagem das usinas atinja o limite e force a liberação de produto", diz Nastari.  
 
Projeções de safra  
 
A Datagro revisou para baixo a estimativa de moagem de cana e de produção de açúcar no 
Brasil, mas manteve a de álcool nos patamares de 26 bilhões de litros mais precisamente 
26,69 bilhões (sendo 24,49 bilhões no Centro-Sul). "Aos preços do dia 21 deste mês, o álcool 
hidratado está remunerando 17,1% mais que o açúcar de mercado externo. No caso do anidro, 
cuja oferta está menor, essa remuneração é 35% maior", compara Nastari para justificar a 
preferência das usinas pela produção de álcool.  
 
O resultado é que, até agora, o mix no Centro-Sul está surpreendentemente alcooleiro: 
61,1%, percentual que se manterá até o final da moagem, na avaliação de Nastari. "Na safra 
passada foi de 56; no ciclo 2006/07, de 50,5%. É realmente um avanço muito expressivo em 
duas safras", completa Nastari.  
 
A consultoria divulgou ontem que a moagem de cana no Brasil será de 542 milhões de 
toneladas, ante as 557 milhões da estimativa de maio. A revisão se deve à menor moagem no 
Centro-Sul, que será agora de 480 milhões de toneladas, segundo a Datagro, ante as 495 
milhões da estimativa de maio. Essa queda na região se deve a dois fatores principais. O 
primeiro, já conhecido do mercado, é o excesso de chuva no início da moagem no Centro-Sul, 
que atrapalhou a moagem. O segundo é que menos usinas vão entrar em operação nesta 
safra. A previsão inicial era de 35 indústrias, mas quatro adiaram para o próximo ano, devido 
à falta de caixa para fazer frente à conclusão das obras. "As outras entrarão em operação do 
meio para o final da safra", completa Nastari.  



 
Açúcar  
 
A menor moagem recairá sobre a produção de açúcar, que será agora no Brasil de 30 milhões 
de toneladas, ante as 32 milhões de toneladas estimadas em maio. A diferença de 2 milhões é 
justamente o volume revisado para baixo no Centro-Sul, cuja previsão é de fabricação de 25,5 
milhões de toneladas, ante as 27,5 milhões da projeção de maio.  
 
Por causa da preferência pelo álcool nesta safra, tem-se notícia de que nos últimos 45 a 60 
dias as usinas realizaram movimento de recompra de contratos de açúcar na CME Futures 
(antiga Bolsa de Nova York) para março e maio de 2009. "Estimamos que essa postergação de 
embarques para o ano que vem tenha ocorrido nos 2 milhões de recuo na produção no Centro 
Sul", acrescenta Nastari.  
 
Assim, com volume produzido menor de açúcar e um mercado interno aquecido e pagando 
mais, as vendas ao exterior do Brasil devem recuar nesta safra de 20,2 milhões de toneladas 
para 18,8 milhões de toneladas. É provável, segundo Nastari, que a partir do último trimestre 
deste ano os preços do açúcar para exportação que hoje estão remunerando menos que o 
açúcar de mercado interno busquem equiparar-se aos níveis do mercado interno, 
primeiramente, com fortalecimento dos prêmios no porto (atualmente com desconto de 100 
pontos em relação às cotações internacionais). Segundo cálculos da Datagro, a partir de 
preços de 21, o mercado nacional está pagando pelo açúcar 14,5% mais que o contrato março 
da CME Futures.  
 

 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jul. 2008, Agronegócio, p. C10. 


