


//EXPORTAÇÃO

MURILO MELLO,
diretor da Cosan, tem
planos de voltar a

exportar para o
Oriente Médío e
Indonésia este ano

foi tamanha que nos últimos cinco anos o segmento
foi alvo de uma onda de investimentos nacionais e
estrangeiros. Empresas que estavam desinteressadas
na produção de açúcar, mas focadas na fabricação
de etanol para abastecer o já potente e consolidado
mercado interno ou mesmo para intensificar as ainda
parcas vendas externas. O auge do crescimento da
indústria sulcroalcooleira — sustentado pelo etanol
- se deu há dois anos e durou até o momento em
que a crise internacional foi deflagrada, provocando
a escassez de crédito e o acúmulo de dívidas no setor.
Mas, apesar das previsões pessimistas para o ano de
2009, o mercado, sem alardes, começa a se mostrar
promissor ao açúcar, que, ao que tudo indica, é quem
vai salvar as companhias da crise financeira em que
se encontram.

O Brasil, que se posiciona como maior exportador
de açúcar do mundo e tem os custos de produção mais
competitivos, vende no mercado externo açúcar refi-
nado, cristal e demerara e destina 70% da produção
aos clientes estrangeiros, em especial para a Rússia,
um dos maiores e mais fiéis compradores. O bom de-
sempenho que o mercado mundial vem registrando

nos últimos meses, aliado à queda das safras de alguns
países, dará sustentação aos preços do açúcar durante
os ciclos 2009/2010 e 2010/2011.0 Brasil, que se vol-
tou completamente àprodução de etanol, vai retomar
a industrialização de açúcar já na safra que se inicia.

De acordo com dados da Única - União da Indús-
tria da Cana-de-açúcar, nas duas últimas safras brasi-
leiras àprodução de açúcar se manteve estável. "Com
o aumento da demanda por etanol, houve um esforço
maior na produção desse produto em detrimento do
açúcar", diz Antônio de Padua Rodrigues, diretor téc-
nico da entidade. Na safra 2008/2009, foram produ-
zidos 25,2 bilhões de litros de etanol e 28 milhões de
toneladas de açúcar, originados de uma moagem de
cana, que se situou em 500 milhões de toneladas. Para
este ano, a estimativa da Única é de que a produção
de açúcar cresça 3,5 milhões de toneladas, se situando
entre 31,5 e 32 milhões de toneladas. " O mercado
firme deve favorecer a produção de açúcar não só nesta
safra, mas nos próximos dois ciclos", diz Rodrigues.
Isso se dará em virtude dos preços mundiais da "com-
modity", que estão em altos patamares, cotados a US$
300 por tonelada em abril deste ano, em comparação
com os US$ 260 de igual mês do ano passado. Além
disso, o câmbio também melhorou, saindo de um dólar
que valia R$ 1,80 quando o açúcar custava US$ 260 e
passando para R$ 2,30 em meados de abril.

É a quebra de safra de importantes produtores que
está colocando os preços do açúcar em altos patamares:
a índia, por exemplo, tradicional exportadora, viu sua
produção despencar para 26 milhões de toneladas em
2008, para 15 milhões em 2009. "A seca prejudicou
o desenvolvimento das lavouras. Além disso, o setor,
altamente controlado pelo governo, não recebeu ajuda
este ano. Com isso os produtores não reformaram os
canaviais", diz Rodrigues, acrescentando que não há
expectativa de recuperação no curto prazo.

Em função da seca, a índia, que vendia parte de
sua produção no mercado internacional, passou a im-
portar o produto. As safras da Tailândia e Austrália
sofreram igualmente com o clima e estão em queda.
"Além. disso, em função da redução dos subsídios na
Europa, vários países também vão produzir menos",
lembra Rodrigues. Tal situação cria um déficit en-
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tre a oferta e a demanda no mercado mundial. E o
Brasil tem excelentes condições de aproveitar essa
oportunidade. A tendência, portanto, é de aumento
das exportações de açúcar. "As empresas bem relacio-
nadas com os bancos e as tradings tendem a contrair
financiamentos para garantir as vendas externas",
avalia Rodrigues. Afinal, é grande a perspectiva de
que o açúcar possa amenizar a crise do setor, com
dívidas que somam R$ 6 bilhões.

Outra decisão que pode melhorar a situação finan-
ceira das indústrias está vinculada ao etanol. Trata-se
da liberação de recursos por parte do governo para a
estocagem de etanol. A medida, anunciada em rne-
ados de abril, engloba operações de estocagem a ser
contratadas pelas usinas em 2009 e 2010 e operações
para financiamento de capital de giro para agroin-
dústrias e fabricantes de máquinas e equipamentos
agrícolas. Serão liberados R$ 2,5 bilhões para o fi-
nanciamento da estocagem de 5 bilhões de litros de
etanol na safra 2009/2010.

No caso do açúcar, o aumento da produção não
significa que houve crescimento da capacidade de pro-
dução de açúcar das usinas. "Havia muita indústria
ociosa e este ano as usinas vão trabalhar nacapacidade
total instalada", conta Rodrigues. Outro fator é que a

A COSAN pretende

dobrar a fabricação de

açúcar nesta safra,

para um volume de 4

milhões de toneladas
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VINTE NOVAS
usinas entrarão em
operação nesta safra.
Investimentos foram
sustentados pelo

boom do etanol

moagem da cana também será maior este ano. No ano
passado, as 308 usinas da região centro-sul trabalharam
180 dias. Já neste ano, a moagem somará 210 dias. "Au-
rnento que será destinado à produção de açúcar."

O esforço se justifica, afinal, além dos bons preços
pagos pelo açúcar, a rentabilidade do produto também
é maior que a do álcool. Uma tonelada de cana-de-
açúcar rende 85 litros de etanol, o que garante uma
renda para a indústria de aproximadamente R$ 60. Já
no caso da produção de açúcar, urna tonelada de cana
rende 143 quilos do produto, o que gera uma renda de
100 reais. "Existem usinas que não reduziram a produ-
ção de açúcar ao longo dos últimos dois anos, apesar do
apogeu do etanol no período. Hoje, essas usinas estão
em melhor condição financeira que as empresas que
apostaram demais no álcool", avalia Rodrigues.

É o caso da Cosan, que em meados de 2008 come-
çou a trabalhar com a perspectiva de um mercado com
preços de açúcar firmes. "Analisamos o quadro de oferta

e demanda mundial, bem como os níveis dos estoques
e detectamos que a índia permanecerá por dois anos
ou mais importando açúcar", avalia Carlos Murilo
Barros de Mello, diretor comercial da companhia.
Historicamente a remuneração do açúcar é melhor
que a do álcool e por esse motivo o mix da empresa
sempre foi açucareiro. Mello aposta que com a redução
do crescimento da safra de cana da região centro-sul,
que aumentará 8% este ano, em comparação com os
20% de 2008, o aumento da produção será destinado
a industrialização de açúcar. De acordo com Mello, a
situação de mercado apertado reflete principalmente
a seca registrada na índia, que passará de exportadora
à importadora. Além do volume já adquirido de 3 mi-
lhões de toneladas, o país autorizou ainda a importação
sem imposto de l milhão de toneladas. "Em 30 de ou-
tubro os estoques indianos estavam ern 2,5 milhões de
toneladas, o mais baixo nível da história", diz Mello.

A Tailândia, segundo maior produtor do mundo,
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