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O setor sucroalcooleiro volta a chamar atenção dos acionistas no Brasil à medida que o etanol 
perde força nos Estados Unidos. Bob Dinneen, presidente da Associação de Combustíveis 
Renováveis, dos Estados Unidos, estimou que, das 180 usinas e 150 empresas de etanol do 
país, 10 ou mais fecharam 24 usinas em três meses, informou ao jornal norte-americano The 
New York Times. Com a saída dessas indústrias cerca de 2 bilhões de galões dos 12,5 bilhões 
de galões da capacidade anual de produção deixaram de ser produzidos. Dinneen estimou que 
mais cerca de dez empresas estão em perigo. 
 
Segundo a reportagem, VeraSun Energy, uma dos maiores produtoras de etanol do país, 
suspendeu a produção em 12 das 16 plantas e planeja vender algumas instalações. Nos 
últimos dias, a Renew Energy, a Cascade Grain Products e a Northeast Biofuels pediram 
proteção contra falência. A Pacific Ethanol também deve suspender as operações na usina de 
Madera, Califórnia.  
 
Na avaliação de Dinneen, empresas menores, como a Range Fuels, Poet e BlueFire Ethanol, 
construíram plantas piloto e esperam iniciar a produção em escala comercial.  
 
Em contrapartida a esse cenário, os investimentos do setor no Brasil já estão em ritmo de 
retomada, impulsionados pela demanda mundial de açúcar. Só em Minas Gerais cinco novas 
usinas entrarão em operação a partir do segundo semestre e, juntas, deverão fazer o 
processamento de cerca de 50 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Grande parte dos 
recursos, estimados em mais de R$ 1,2 bilhão, deverá ser tomada do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Luciano Rogério de Castro, superintendente do 
Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool no Estado de Minas Gerais (Siamig/Sindaçúcar-
MG), participou de uma reunião com Carlos Eduardo Cavalcanti, chefe do Departamento de 
Biocombustíveis do BNDES a fim de tratar das negociações de financiamentos para o setor 
sucroalcooleiro. Segundo Castro, o Banco tem se mostrado sensível aos pleitos do setor. O 
setor também estaria negociando junto aos Ministérios da Fazenda e da Agricultura a liberação 
de cerca de R$ 4 bilhões para financiar os custos da estocagem de etanol (warrantagem) ao 
longo da próxima safra 2009/2010, que deve começar a ser colhida em abril. Ainda segundo o 
Siamig, o total financiado terá como base o valor de etanol de R$ 0,70 para o litro do 
hidratado, a uma taxa entre 12,75% e 13% ao ano, e a garantia será calculada tomando como 
base 1,5 litro de etanol para cada litro financiado. Dependendo da relação de risco de crédito 
que o tomador possa ter com o agente, a garantia, neste caso, pode ser reduzida para um 
litro.  
 
A vez do açúcar 
 
A queda da produção na Índia está acelerando os preços do produto. No pico da entressafra, o 
preço médio do litro do álcool hidratado acumula queda enquanto o açúcar tem garantido 
contínuas altas. Na parcial de fevereiro, a valorização acumulada já ultrapassa 9%, em reais. 
Gigantes do setor, como a São Martinho e a Guarani, registraram um incremento na receita 
líquida com as vendas de açúcar de 84,5% e 43,7%, respectivamente. 
 
Segundo o chefe do Departamento de Biocombustíveis do BNDES, a expectativa para 2009 é 
de que as usinas destinem suas produções para o açúcar. "Essa deve ser a estratégia para 
recuperar os prejuízos e atravessar o momento que estamos vivendo", disse Cavalcanti. Para 
ele, a redução da produção de açúcar na Índia e o conseqüente aumento do preço do produto 
força essa troca da cana para o açúcar. "Como reflexo pode haver um crescimento na 
produção de etanol já para 2009". Apesar do encarecimento do credito, Cavalcanti mantém a 
expectativa de melhora na remuneração do setor este ano.  
 
Para ele, o movimento de fusões, que já vinha ocorrendo, deve ganhar mais força com o 
aumento da dificuldade financeira, "as usinas procuram parceiros para ganhar fôlego". 
 
Fusões e aquisições 



 
Nesse momento grande parte do mercado está com as atenções voltadas para as negociações 
em torno de uma possível aquisição da Santelisa Vale. A venda da companhia parece estar 
mais próxima. Na última semana, a usina propôs às instituições financeiras transformar 40% 
de sua dívida de R$ 3 bilhões em participação acionária que os bancos poderiam negociar após 
um acordo de renegociação.  
 
São Martinho e Tereos, grupo que controla a Guarani, estariam entre os possíveis 
compradores. 
 
A Guarani registrou receita líquida de R$ 359,1 milhões no terceiro trimestre fiscal 2008/2009 
(3º trimestre de 09), aumento de 37,7% ante o mesmo período da temporada anterior. "A 
companhia se beneficiou das melhores condições de mercado e de preço, especialmente para o 
açúcar", disse Jacyr Costa, diretor presidente da Guarani. Ele demonstra ainda a intenção de 
ampliar os aportes no País. "O aumento de capital recentemente aprovado e o suporte 
contínuo de nossa principal acionista, Tereos, proverão os meios necessários para reforçar 
nossa posição como um dos mais sólidos grupos produtores do setor de açúcar e etanol do 
Brasil". A São Martinho fechou o terceiro trimestre fiscal com receita líquida de R$ 221 
milhões, aumento de 73,5% na comparação com o mesmo período do exercício anterior. A 
responsável pelo incremento foi a combinação do maior volume vendido de açúcar, álcool 
anidro e hidratado e de melhores preços médios. 
 
 

 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 17 fev. 2009, Finanças & Mercados, p. B10. 


