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A gigante americana Archer Daniels Midland (ADM) confirmou ontem que vai produzir álcool no 
Brasil, conforme antecipou o Valor . A empresa anunciou oficialmente que estabelecerá uma 
joint venture com o grupo Cabrera para a construção de duas usinas de etanol, em um 
investimento de US$ 520 milhões, dos quais US$ 370 milhões serão desembolsados pela múlti.  
 
Maior produtora de etanol à base de milho nos EUA, a ADM começará a produzir etanol de 
cana no país, cujos custos são mais competitivos. Uma das usinas está em construção na 
cidade de Jataí, no sudoeste de Goiás, e deverá entrar em produção em 2009. A outra unidade 
está instalada em Limeira do Oeste, no Triângulo Mineiro, e começa a operar em 2010, disse o 
ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabrera, presidente do grupo Cabrera. Na unidade de 
Jataí, a ADM será acionista majoritária e, na de Minas, minoritária.   
 
As duas usinas deverão processar juntas cerca de 6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, 
quando as unidades estiverem operando com plena capacidade. As plantas produzirão açúcar, 
álcool (340 milhões de litros) e vão co-gerar energia a partir do bagaço de cana. "Será um 
investimento grande em um momento que o setor passa por uma situação financeira 
delicada", observa Cabrera. "O governo Lula sempre ressaltou a importância do etanol na 
matriz energética do país."   
 
A entrada da ADM no mercado de etanol do Brasil já era esperada pelo mercado e não deverá 
se resumir a essas duas unidades. A CEO da companhia, Patricia Woertz, fez inúmeras visitas 
ao país para analisar vários projetos do setor sucroalcooleiro. As negociações com o ex-
ministro duraram meses antes de serem concluídas. O grupo Cabrera tem em Goiás um 
segundo projeto de usina. Mas, segundo o ex-ministro, não há negociações em andamento 
com a múlti, embora fontes do setor afirmem que a ADM estaria interessada nesse projeto.   
 
Com presença no Brasil desde 1997 na área de grãos, a gigante colocou em operação no início 
desse ano uma das maiores plantas de biodiesel do país, na cidade de Rondonópolis (MT). 
Também no país, o grupo origina cerca de oito milhões de toneladas de oleaginosas, milho e 
trigo e possui uma capacidade de armazenagem de 2,2 milhões de toneladas. A gigante 
também atua na área de fertilizantes, com fábricas misturadoras nas cidades de Catalão (GO), 
Rondonópolis (MT) e Paranaguá (PR).   
 
Com tradição em pecuária leiteira e soja, a família Cabrera decidiu começar a investir no setor 
sucroalcooleiro em 2006. O grupo foi fundado em 1895 pelo avô do ex-ministro e hoje atua em 
nove Estados brasileiros.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B12. 


