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Maior processadora de grãos de capital nacional, a Caramuru Alimentos conseguiu com o 
biodiesel, sua mais recente frente de negócios, um retorno suficientemente positivo em 2009 
para preservar seus resultados gerais, também sustentados pelas exportações nos primeiros 
cinco meses do ano. 
 
Segundo César Borges de Sousa, vice-presidente da Caramuru, o faturamento da empresa 
deverá totalizar R$ 2,2 bilhões neste ano, praticamente o mesmo patamar de 2008 (R$ 2,16 
bilhões). 
 
Em dólar também haverá pouca variação, mas, neste caso, negativa em virtude da erosão da 
moeda americana. Sousa prevê US$ 1,13 bilhão em 2009, ante US$ 1,2 bilhão no ano 
passado. 
 
O câmbio explica as dificuldades que a companhia teve que contornar no ano nas atividades 
pelas quais é mais conhecida, que são originação, processamento e venda de grãos e 
derivados nos mercados doméstico e externo, com grande peso para as exportações. 
 
Atualmente a Caramuru produz biodiesel, sobretudo a partir da soja, em uma planta localizada 
em sua fábrica instalada em São Simão, em Goiás. A capacidade instalada na unidade é de 
cerca de 180 milhões de litros por ano. 
 
Com o amadurecimento do mercado do combustível alternativo no país - que já levou o 
governo a antecipar a adoção da mistura de 5% de biodiesel no diesel de 2013 para 2010 - a 
produção de São Simão será responsável por mais de 10% do faturamento da companhia em 
2009. 
 
O mesmo processo de maturação do mercado já levou a Caramuru a investir em sua segunda 
unidade de biodiesel, que deverá começar a rodar em Ipameri, também em Goiás, em junho 
de 2010. 
 
Conforme Sousa, este projeto está absorvendo a maior parte dos investimentos de R$ 52 
milhões da empresa em 2009 e assim será também no ano que vem, quando os aportes totais 
deverão somar R$ 40 milhões. 
 
Tanto os gastos deste ano quanto os de 2010 são superiores ao montante investido pela 
Caramuru em 2008 (R$ 36 milhões), em mais um sinal da importância do biodiesel para a 
companhia brasileira. Ipameri agregará à empresa uma capacidade de produção de 110 
milhões de litros por ano. 
 
"Apesar de ainda carecer de ajustes, o programa de biodiesel está dando certo e o país já pode 
pensar em antecipar a adoção de um percentual de mistura de 10% no diesel. Podemos ter 
estratégias mais agressivas", disse o executivo. 
 
Os reflexos do avanço desse mercado no país e da empresa no segmento aparecem nas 
margens de esmagamento de soja, que em geral foram melhores em 2009 graças ao óleo de 
soja. 
 
"Foi um ano bom para o óleo, inclusive para nossas vendas no varejo, e difícil para o farelo [de 
soja]", afirmou Sousa. As vendas no varejo representam cerca de 30% do faturamento da 
Caramuru, enquanto as exportações de grãos e derivados respondem por 40% a 45%. Quando 
um grão de soja é esmagado, o resultado é 20% de óleo e 80% de farelo, e a demanda por 
este último derrapou também por causa do ano difícil para as carnes. 
 
O biodiesel fortaleceu o papel da soja nos negócios da companhia. Na divisão do faturamento 
por matéria-prima processada ou não, a soja abocanha 80%, o milho fica com 10% e girassol 
e canola com a fatia restante, que também inclui serviços como armazenagem, frente na qual 



a Caramuru conta com 60 unidades com capacidade total para 1,9 milhão de toneladas de 
grãos. 
 
No total, conforme Sousa, a Caramuru processou e comercializou 3 milhões de toneladas de 
grãos em 2009. Sua movimentação portuária em Santos, incluindo terceiros, também foi da 
ordem de 3 milhões de toneladas. 
 
Para o vice-presidente, 2010 pode não ser um ano tão surpreendentemente bom como 2009, 
em grande medida por causa do câmbio. E não há no horizonte sinais de que a demanda por 
soja brasileira puxada pela China será tão forte no início de 2010 como foi até maio deste ano, 
quando a oferta argentina estava magra em razão da seca na safra 2008/09. 
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