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Ocenário do setor sucroalcoolei-
ro mudou drasticamente de
dois anos para cá. Naquela

época, as expectativas em torno do
etanol pautaram uma seqüência de
novos projetos, além de fusões e
aquisições. Mas as previsões em
torno do combustível verde não se
confirmaram. As exportações não
decolaram como o esperado e a crise
financeira global levou os EUA e a
Europa a recuar nas compras, o que
redundou no endividamento de uma
série de usinas. No entanto, a estia-
gem que assolou a índia provocou
uma alta no preço do açúcar, dando
novo fôlego ao setor. Só para se ter
uma idéia, em setembro deste ano, a
cotação da commodity na Bolsa de
Nova York atingiu o maior patamar
dos últimos 28 anos, US$ 0,2371 por
libra- peso. "Para o ano que vem,
tudo indica que o preço vai ser um

pouco menor, mas continuará com-
pensando", diz Miguel Biegai, ana-
lista do setor sucroalcooleiro da con-
sultoria Safras & Mercados.

Neste contexto, o grupo São
Martinho, que mói oito milhões de
toneladas de cana, anunciou o inves-
timento de R$ 18 milhões em duas
de suas usinas, o que permitirá pro-
duzir 24% mais açúcar na safra
2010/2011. "Nosso objetivo é
garantir flexibilidade para a produ-
ção no longo prazo, tendo sempre a
possibilidade de produzir mais açú-
car ou mais etanol conforme a
demanda do mercado", diz Fábio
Venturelli, presidente da compa-
nhia, que na safra 2007/2008 produ-
ziu 67% de etanol e 33% de açúcar.
"É uma decisão acertada, porque as
previsões mostram que o preço do
açúcar continuará remunerando
bem. Já o cenário do etanol é incer-
to e muito dependente das importa-
ções dos EUA e da Europa", diz o

analista. A prova disso está nos
números. No ano passado, o Centro-
Sul do País exportou 4,2 bilhões de
litros, já neste ano as exportações
estão na casa dos 2,8 bilhões. Além
disso, de fevereiro a junho deste
ano, os preços do álcool hidratado
em Ribeirão Preto estavam inferio-
res a R$ 0,70 por litro, ou seja, abai-
xo do custo de produção.

De acordo com a União da
Indústria de Cana-de-Açúcar
(Única), "das aproximadamente 430
usinas do País, cerca de 100 são
destilarias, ou seja, produzem



exclusivamente etanol. Um número
pequeno, entre 25 e 30, produz
exclusivamente açúcar. O resto faz
as duas coisas." No caso do grupo
São Martinho, a ampliação da
capacidade de produção de açúcar
já estava no plano estratégico dos
próximos anos, a empresa apenas
a antecipou um pouco. "O consumo
de açúcar continuará crescendo
acima de 2% ao ano por muitos
anos, e o Brasil é um dos poucos
países que têm capacidade de aten-
der esse crescimento no longo
prazo. O principal ponto, para nós,
é ter maior flexibilidade e conseguir

Queremos garantir
uma maior flexibilidade
na nossa produção
Fábio Venturelli, presidente da São Martinho

atender o mercado que esteja com
maior demanda", diz Venturelli. E
não é só a São Martinho que faz
esta aposta. "Outras usinas estão
fazendo o mesmo", diz Biegai. Sinal
de que em 2010 a balança vai pen-
der para o lado do açúcar. Diante
de preços incertos para o etanol,
não deixa de ser uma doce notícia
para o setor. •
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