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Os empresários do setor sucroalcooleiro solicitaram ao governo, na quinta-feira, a criação de 
uma linha de financiamento de R$ 5 bilhões para a estocagem de álcool combustível e a 
realização de leilões de Adiantamentos sobre Contrato de Câmbio (ACCs) "carimbados" para 
auxiliar as exportações das usinas.   
 
Ao longo da semana, os usineiros se reuniram com a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma 
Rousseff, e com vários membros da equipe econômica do governo. Os empresários esperavam 
sair de Brasília com uma decisão sobre a nova linha, mas ouviram das autoridades que há uma 
forte rejeição contra um possível enxugamento do mercado de álcool neste momento de 
instabilidade financeira global.   
 
O setor reclama que recebe R$ 0,68 por litro de álcool na usina, mas os preços nos postos 
chegam a R$ 1,89 em Brasília, por exemplo. O governo expressou sua preocupação com os 
ganhos dos "atravessadores", mas deixou claro aos representantes do setor que "não faria 
sentido" retirar álcool do mercado agora, já que esse movimento poderia provocar uma 
imediata elevação dos preços ao consumidor. Tudo que o governo não quer é uma "pressão 
inflacionária voluntária", segundo fonte do governo.   
 
Mesmo com essa negativa inicial, autoridades do governo reconheceram haver problemas de 
caixa no segmento e ofereceram ajuda para irrigar as linhas de exportação do produto, mas 
sem a adoção de um "carimbo" específico. "Uma linha poderia sair em maio. Mas agora está 
difícil", afirmou a fonte.   
 
Nos últimos três anos, as usinas do país anunciaram projetos de expansão com a construção 
de quase 200 novas unidades, dos quais menos da metade está saindo do papel. Desde o ano 
passado, com a forte queda dos preços do açúcar no mercado internacional, as usinas 
enfrentam uma situação financeira delicada, agora agravada pela limitação de crédito, por 
conta da crise. Muitos grupos adiaram projetos e estão com dificuldade para quitar dívidas de 
curto prazo, inclusive com fornecedores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 7, 8 e 9 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. 
B12. 


