
Cadeia sucroenergética I 

Superação da crise 

EM B O R A AS cifras apuradas para a 
safra 2009/10, na Região Centro-Sul, 

tenham ficado bem inferiores ao planeja
do pelas unidades produtoras no início 
da safra, mesmo com as condições climá
ticas desfavoráveis, os resultados podem 
ser considerados satisfatórios. 

Os números iniciais projetados pela Úni
ca partiam do pressuposto de uma grande 
produção para atender ao mercado inter
no e externo de açúcar e etanol. Na cana-
de-açúcar, a expectativa era de outra pro
dução recorde na safra 2009/10. Enquanto 
quase 30 milhões de toneladas deixaram 
de serem colhidos, principalmente, devido 
ao atraso no cronograma de implantação 
das usinas, outro tanto nas áreas novas de 
canaviais entrariam em produção. 

Na época, havia uma dose de preocu
pação com o excesso de etanol. Mesmo 
com a demanda interna crescente, refle
xo do crescimento da frota de veículos 
flex, o fluxo da oferta estava muito forte. 
Além disso, o início de 2009 ficará mar
cado pelo estremecimento dos mercados 
com a crise financeira internacional, que 
começou com a quebra do Lehman Bro
thers, nos Estados Unidos, em setembro 
de 2008. Havia muita incerteza e um 
abrupto corte de liquidez, 

Essa instabilidade piorou porque, pela 
primeira vez, não houve in terrupção geral 
no esmagamento da cana, a conhecida en-
tressafra, com algumas unidades em plena 
operação, sem interrupção. Muitas usinas 
estavam com graves dificuldades para a 
obtenção de crédito nos agentes financei
ros. Algumas não conseguiam acesso às 
linhas de financiamento ("warrantagem") 
disponibilizadas pelo governo federal para 
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Retomada para 
a safra 2010/11 

do etanol com a gasolina. Em janeiro deste 
ano, apenas dois estados continuam com 
os preços do etanol competitivo, ou seja, 
abaixo dos 70% do preço da gasolina. 

Além de prejudicarem as colheitas, as 
chuvas i r r igam excessivamente o solo, o 
que d i m i n u i a concen t r ação de sacarose 
nos pés e causa r edução na produtivida
de. Essa quebra na p r o d u ç ã o de cana no 
Brasil n ã o provocou somente aqueci
mento dos preços domés t i cos do etanol, 
mas t a m b é m colaborou para aquecer 
ainda mais as cotações do açúcar na B o l 
sa de Nova York, já pressionado pelas 
i m p o r t a ç õ e s indianas. • 

Redução na mistura de 
álcool na gasolina 
Com o objetivo de elevar a quantidade 
de combustível renovável no mercado 
para interromper o aumento de preços 
nos postos, o governo reduziu a volume 
de etanol misturado à gasolina de 2 5 % 
para 2 0 % . A medida vale por três me
ses, entre 1 ° de fevereiro e 30 de abril, 
quando começa a nova safra de cana-
de-açúcar. Estima-se que 3 0 0 milhões 
de litros de álcool anidro deixarão de 
ser consumidos. 

O álcool fabricado nas usinas segue 
dois caminhos: o anidro [sem água) é 
empregado na mistura com a gasolina. 
O hidratado é comercializado nos pos
tos, especialmente para abastecer os 
carros flex. O anidro deixado de ser mis
turado à gasolina, será transformado 
em hidratado, o que aumenta a oferta e 
pressiona para baixo o preço do etanol. 

AS E X P O R T A Ç Õ E S brasileiras de 
açúcar continuam intensas, depois 

da quantidade m á x i m a registrada em 
2009, enquanto o preço do produto per
manecerá alto no mercado interno até o 
inicio da safra 2010/11. Apesar de causar 
grande desconforto para o consumidor 
final de açúcar, não se acredita em que
da no consumo interno que possa afetar 
o mercado. Já no etanol, mesmo com as 
vendas recordes de carros novos flex em 
2009, a recente alta verificada nos preços 
provocou retração no consumo. 

Assim, depois de amargar durante al
gum tempo prejuízos com etanol, as usi
nas respiram mais aliviadas com a melhor 
r emune ração do etanol e as boas perspec
tivas nas exportações, principalmente 
com o açúcar. 

Para a temporada 2010/11, a onda de 
otimismo retorna no setor sucroalcoo-
leiro, que vive uma das raras ocasiões em 
que há coincidência de fatores favoráveis 
aos produtos da cana: açúcar, álcool e 
energia. Esse quadro aumenta a propen
são das usinas e destilarias na antecipação 
da safra da cana-de-açúcar em 30 dias, 
com início da moagem já neste mês . 

Os preços do açúcar atingem patamares 
recordes, como em 20 de janeiro ú l t imo, 
quando bateu o nível mais elevado dos 
ú l t imos 29 anos, na Bolsa de Nova York., 
com registro de 27,79 centavos de dólar 
por libra-peso. 

Essa subida de preço abre espaço para 
a União Europeia pretender elevar as suas 
expor tações extracota para 1,85 mi lhão 
de toneladas em 2009/10. A quantidade 
ultrapassa em 576,5 m i l toneladas o teto 
de 1,273 mi lhão estabelecido nos com-

per íodo do ano anterior, os preços fica
vam em níveis baixos. 

A partir de julho de 2009, o aprofunda
mento de dois fatos pr incipiou uma m u 
dança espetacular na trajetória da safra: 

I o A incidência de chuvas atrapalhou 
substancialmente a evolução da colheita 
na Região Centro-Sul. Em consequência , 
houve uma redução da oferta em mais de 
4,0 bilhões de litros de etanol e 5,0 m i 
lhões de toneladas de açúcar. No caso do 
primeiro, é aproximadamente 2,5 meses 
de consumo. 

2° A p r o d u ç ã o de açúcar continuava 
baixo na índ ia pela falta de chuva e o país 
tinha de carregar as suas impor tações 
para suprir o seu mercado domés t ico . 

C o m esse desequilíbrio entre a oferta e 
demanda, o mercado mudou e passou a 
operar com preços mais altos e a venda de 
etanol hidratado caiu. Entre janeiro e mar
ço de 2009, 18 estados brasileiros tiveram 
o preço do etanol inferior a 70% do preço 
da gasolina. Esse é o pa râme t ro para ava
liar a competitividade econômica do uso 



promissos assumidos na Organização 
M u n d i a l do Comérc io ( O M C ) . O preço 
de referência europeu é de US$ 400 a to
nelada, diante do preço internacional 

atual de cerca de US$ 580. Isso dificulta 
rec lamações sobre subsídios à exporta
ção. Apesar do volume n ã o ter grande 
impacto no mercado, o bloco p o d e r á 

usar o argumento conjuntural (alta de 
preços) para esconder seu problema es
trutural e exportar com subsídios além 
dos permitidos. • 

Mercado internacional de açúcar 

O crescimento da produção mundial de açúcar na safra 

2 0 0 9 / 1 0 (outubro a setembro) não será suficiente para aten

der à demanda. O mundo terá um déficit de produção pelo se

gundo ano consecutivo. Com isso, os estoques devem baixar. O 

efeito do aumento dos preços do açúcar em 2 0 0 9 chegou tarde 

para incentivar o plantio de cana ou beterraba. 

A situação da índia, como grande importadora de açúcar, somente 

ficará amenizada na safra 2 0 1 0 / 1 1 , quando o mercado mundial 

poderá voltar a registrar excedente de produção. O ciclo de produ

ção no país leva 18 meses e não há saída além da importação. 

È interessante notar que os indianos mostravam números ex

pressivos no açúcar em termos mundiais até 2 0 0 7 / 0 8 : segun

dos na produção, com produção de 26 milhões de toneladas, e 

primeiros no consumo, com 22 milhões e 23 milhões de tonela

das anualmente. Tinham excedentes para exportar 4,0 milhões 

de toneladas, mas nesta temporada deverão importar 8,3 mi

lhões de toneladas. 

Mas, diante dos baixos preços pagos pelo açúcar, a área plan

tada caiu bastante na índia entre 2 0 0 4 e 2 0 0 6 . Os agriculto

res migraram para outras culturas mais rentáveis. Apesar do 

objetivo do governo ser conquistar a autosuficiência, o quadro 

mudou drasticamente. Com a falta de chuva e uma área média 

das fazendas de somente 1,2 hectare, não há condições de apri

morar a tecnologia e ganhar escala de produção. Com poucas 

opções para controlar o momento crítico, subsídios são conce

didos para os produtores utilizarem fertilizantes. 

Muito usado nos chás, garapas e doces, o governo indiano tenta 

controlar o impacto do aumento do preço do açúcar no custo de 

vida da população. Há um controle rigoroso na produção mensal 

de etanol e açúcar. 

As autoridades, ao mesmo tempo em que ampliaram o prazo 

para importações livres de impostos de açúcar refinado e bruto, 

flexibilizaram a regra para ajudar as usinas a processar deme-

rara e transferir a produção entre as províncias. As operações 

de mercado futuro para o açúcar estão proibidas. Os volumes 

do produto para bebida e biscoitos estão limitados, assim como 

o tempo de estocagem do produto feito com matéria-prima im

portada, para pressionar a oferta interna. 

Os altos preços também são também sustentados pelos temo

res de que o fenômeno climatológico conhecido como El Nino 

afete as colheitas no Brasil, primeiro produtor mundial, se as 

chuvas forem abundantes nestes meses tradicionalmente se

cos nos estados produtores do Centro e do Sul do país. 



Cadeia sucroenergética III 

A próxima safra 2010/11 

AS A F R A 2010/11 de cana no Centro-
Sul do País, com início em março , 

deverá crescer 8,8%. A quantidade a ser 
esmagada crescerá por conta do aumento 
da m a t é r i a - p r i m a deixada de ser colhida 
na safra 2009/10 por causa das chuvas. 

Diferentemente das muitas estimativas 
anunciadas no mercado, a p r o d u ç ã o atual 
de açúcar n ã o terá um substancial incre
mento em decorrência do aquecimento 
dos preços no mercado internacional, em 
razão da capacidade instalada das usinas 
estar p róx ima da sua plenitude. 

A oferta de açúcar está estimada em 

11,2% acima do ciclo anterior. As usinas 
do Centro-Sul deverão produzir 33 m i 
lhões de toneladas, ante 29,2 mi lhões de 
toneladas nesta safra. A estimativa ante
rior indicava p rodução de açúcar de 30,6 
mi lhões para o Centro-Sul em 2009/10, 
mas o cl ima atrapalhou 

A oferta de álcool deverá ser t a m b é m 
maior, uma vez que o consumo no mer
cado interno segue aquecido. A p r o d u ç ã o 
de etanol do país está estimada em 31,1 
bilhões de litros, alta de 16,1%. No Cen
tro-Sul, a estimativa é de oferta de quase 
25 bi lhões de litros. 

Apesar do cenário otimista em relação 
aos preços internacionais do açúcar, as 
usinas enfrentam restrição para embar
car o produto. As exportações de açúcar 
pode rão mostrar um aumento singelo de 
somente 700 m i l toneladas em compara
ção ao ciclo 2009/10. 

Alguns grupos t i ram da gaveta ou en
comendam novos projetos de investi
mentos para elevar a expansão da capa-

EUA avalizam etanol de cana 
0 presidente dos EUA, o democrata Barack Obama, em fevereiro ultimo, detalhou 
três medidas para aumentar a produção de biocombustíveis no país: 
1 ° Regulamentação pela Agência de Proteção Ambiental; 
2 o Proposta do Departamento de Agricultura para fornecer financiamento à conver
são de biomassa em energia; 
3° Criação de uma força-tarefa composta por representantes de diversas agências 
para captura de carbono. Esse grupo será responsável por desenvolver uma estra
tégia para acelerar a produção de energia limpa 
A estratégia do presidente tenta criar as bases para a aprovação do projeto de lei 
de mudança climática que visa a aumentar a produção de energia limpa no país. O 
projeto enfrenta forte resistência da oposição republicana. 
Imediatamente, a EPA norte-americana emitiu parecer positivo em fevereiro último 
sobre a contribuição do etanol brasileiro para reduzir a emissão de gases de efeito 
estufa, ao divulgar a regulamentação para produção e uso de biocombustíveis no 
país, com a determinação de patamar mínimo de consumo. 
Para a agência, o biodiesel a partir da soja e de outros materiais, o álcool de cana-
de-açúcar e o álcool a partir do milho, desde que produzido com tecnologias mais 
eficientes, cumprem as exigências de redução dos gases de efeito estufa. Nos seus 
cálculos, o álcool de cana reduz as emissões em até 6 1 % comparado à gasolina, um 
patamar bastante superior ao do álcool a partir do milho, na faixa dos 2 0 % . 
Embora analise em suas projeções apenas o álcool de cana do Brasil, o documento 
emitido pela EPA não impede os EUA de fazerem aquisições de outros países, que 
disponham de produtos de acordo com as regras. 
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O processo de 
internacionalização 

cidade de p r o d u ç ã o das usinas em 
operação . O momento do mercado é de 
oportunidade. As atividades das empre
sas especializadas em cons t rução de usi
nas de açúcar e álcool vol tarão a se i n 
tensificar. Até 2015, o aumento da frota 
nacional de flex impl icará em um adicio
nal na demanda de etanol de 50 bi lhões , 
com investimento de US$ 32 bi lhões , de 
acordo com os n ú m e r o s da Única. 

DE 2005 a 2009, a cadeia sucroener
gética no Brasil passou por um rá

pido ciclo, que foi da expansão eufórica 
a uma crise aguda, com as co rpo rações 
multinacionais aproveitando a opor
tunidade para adquirir grandes usinas. 
Essa d inâmica faz parte do processo de 
in te rnac iona l ização do setor, com a m u 
dança de m ã o s de controladores ac ioná
rios das empresas. E, assim, rapidamente 

a pa r t i c ipação externa na p r o d u ç ã o se 
aproxima de 20%. 

Para aumentar a sua p rodução , se a 
estratégia inicial dos grupos estrangei
ros era investir em novas fábricas, mais 
recentemente, a postura mudou com a 
aquisição de ativos tradicionais 

De acordo com levantamento do Ban
co Central, de janeiro de 2007 a junho de 
2009, o Brasil recebeu mais de US$ 3,5 b i -



lhões de investimentos estrangeiros dire
tos para p r o d u ç ã o de derivados de pe t ró 
leo e de b iocombust íve is . A maior parte 
dos recursos, aproximadamente US$ 3,1 
bilhões, ou 90% do total, foi aplicada em 
investimentos na indús t r ia do etanol. 

Pesquisa sobre fusões e aquisições da 
K P M G Corporate Finance registra que, 
de 2000 a setembro de 2009, ocorreram 99 
fusões e aquisições entre empresas brasi
leiras do setor de açúcar e álcool. Apenas 
a partir de 2007 foram 45, com 22 negó
cios de aquisição de unidades de origem 
nacional localizadas, por parte de em
presas de capital estrangeiro. Apesar das 
perspectivas serem boas tanto no merca
do interno como no externo, a segunda 
opção n ã o se tem concretizado no curto 
prazo, principalmente para o álcool. 

No ano passado, o estrangulamento do 
crédi to provocado pela crise financeira 
internacional veio em um momento em 
que muitas usinas estavam muito endivi
dadas em função dos investimentos reali
zados para expandir a p r o d u ç ã o . 

O movimento de concen t ração do se
tor pode ser considerado um caminho 
sem volta. Cerca de 50 usinas de açúcar e 
álcool estão à venda no Brasil, sobretudo 
no Centro-Sul. As 430 usinas estão d iv id i 
das em 160 grupos econômicos . 

Atualmente, as dez maiores empresas e 
os 25 maiores grupos do setor moem, res
pectivamente, cerca de 30% e 49% da pro
dução nacional de cana. De 2015 a 2020, 
os dez maiores grupos deverão processar 
mais da metade da cana produzida. 

A Única projetava para a safra 2011/12 
uma expansão de 87 unidades produtivas 
e de 303 mi lhões de toneladas de cana-de-
açúcar em relação a safra 2006/07. C o m 
base no cenár io de preços no per íodo da 
pré-eufor ia , antes de 2006, e do pico da 
euforia, em 2008, foi montada uma pro
jeção dos investimentos. Muitos investi
mentos foram abortados e adiados com 
a crise de 2009. 

A decisão de investir saiu de uma si
t u a ç ã o normal , em que o p reço da tone
lada da cana esmagada girava em torno 
de US$ 50, at ingiu o pico de US$ 130/t e 
agora vol tou para US$ 90/t. Talvez seja o 
novo valor de normalidade. Neste per í 
odo de t r ans i ção , quem vendeu no pico 
lucrou muito. Por outro lado, quem 

comprou na alta terá taxas de retorno 
menores. 

No açúcar e álcool, pelo menos uma 
dezena de grupos estrangeiros já estão 
na p r o d u ç ã o brasileira, entre eles alguns 
dos mais atuantes no segmento de com-
modities, como Cargi l l , Bunge, Teréos, 
Adecoagro, Noble Group e a br i tânica 
BP, entre outras. 

A chegada de grupos fortes, com maior 
capacidade de acesso ao capital, já é a 
alavanca dos investimentos desde o se
gundo semestre do ano passado, com a 
concret ização de negócios de grande por
te. A francesa Louis Dreyfus abocanhou 
a vice-líder de p rodução , a SantelisaVale 
(capacidade de moagem anual de 40 m i 
lhões de toneladas). A americana Bunge 
adquiriu o Grupo Moema passando a ter 
capacidade de moagem de 13,5 milhões 
de toneladas, sem considerar as novas 
plantas que en t ra rão em p rodução na Sa
fra 2010/11. 

Enquanto isso, a Cosan, primeira do 
ranking, de capital brasileiro, fundiu suas 
usinas e sua distribuidora de combustível 
com a Shell. A E T H Bioenergia, braço do 
Grupo Odebrech em etanol, anuncia para 
breve a incorporação da Brenco. Petro-
bras e BP apresentam planos de elevado 
investimento, enquanto o Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e So
cial (BNDES) se empenha em financiar 
empresár ios brasileiros. A A D M prospec
ta novas aquisições. Um processo em que 
usinas de pequeno e méd io portes são 
compradas pelas maiores. • 

Text Box
Fonte: Agroanalysis, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p.30-36, mar. 2010.




