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Boa parte das usinas sucroalcooleiras do Centro-Sul do país com projetos "greenfield" 
(construído a partir do zero) deverá adiá-los para tentar realizar aquisições, uma vez que, com 
a crise financeira global, os preços dos ativos (usinas) tendem a recuar.  
 
Um dos maiores grupos do Brasil, a Cosan deverá colocar em operação, em 2009, a unidade 
de que constrói em Jataí, no sudoeste de Goiás. Mas nesta mesma região a companhia conta 
com outros dois projetos Paraúna e Montevidiu, e embora eles já tenham licença ambiental 
aprovada, ainda não saíram do papel.  
 
Segundo Pedro Mizutani, vice-presidente geral da Cosan, o projeto de Montevidiu poderá ser 
adiado. Para isso, basta a gigante encontrar, nesse meio tempo, uma usina já em operação 
com preço "convidativo". "Crise é oportunidade. E os ativos já começam a ficar mais baratos", 
diz ele. A Cosan tem sido nos últimos anos uma das principais responsáveis pelo movimento 
de consolidação do setor.  
 
O projeto Paraúna já tem compromisso de venda de energia para 2013, segundo Mizutani. 
"Nossos investimentos para 2009 serão cumpridos. Os de co-geração de energia também 
estão em andamento, como as usinas Bonfim, Rafard e Costa Pinto."  
 
A fonte de financiamento praticamente secou não só para o setor sucroalcooleiro. Mas para 
boa parte dos setores da economia. "O crédito está escasso e caro. Há 45 dias, por exemplo, 
grupos conseguiam financiamento com taxas entre 6% e 8% ao ano. Agora não consegue por 
menos de 20% a 23% ao ano", afirma Plínio Nastari, presidente da Datagro, consultoria 
sucroalcooleira, que está organizando 8ª Conferência Internacional de Açúcar e Álcool, entre 
ontem e hoje.  
 
As dificuldades para créditos de ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) ou operações de 
pré-pagamentos. "Sem capital de giro, muitas usinas deverão ofertar produtos no mercado, já 
que não terão como carregar estoques", observa Nastari.  
 
A Adeco Agropecuária, empresa agrícola que tem o megainvestidor George Soros como 
acionista majoritário e conta com pesados investimentos na Argentina, também está puxando 
freio em novos projetos. Segundo Marcelo Vieira, diretor de açúcar e álcool do grupo, a 
empresa tinha planos para colocar em operação em 2009 sua segunda unidade produtora de 
açúcar e álcool.  
 
A companhia possui uma usina em operação no Mato Grosso do Sul e planejava dar início às 
operações de sua segunda unidade em 2009, no mesmo Estado. "Antes de qualquer decisão, 
vamos ver como ficará o cenário internacional." Para Vieira, não há planos para novos 
projetos. A alternativa a ser estudada para o futuro é a de aquisições.  
 
Também de olho em oportunidades, a ETH, do grupo Odebrecht, não descarta postergar 
projetos de construção para investir na compra de usinas em dificuldades financeiras. Para 
2009, o grupo pretende colocar em operação três plantas novas. Para 2010, outras três 
unidades poderiam sair do forno. "Mas vamos avaliar projetos "bronwfield" [unidades em 
operação]", diz Clayton Miranda, vice-presidente do grupo.  
 
De acordo com a Datagro, dos 43 novos projetos que deveriam entrara em operação em 2009, 
apenas entre 20 e 23% deverão manter o cronograma original. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B11. 


