
safra 2010/2011 de ca-
na-de- açúcar começou 
mais cedo no Centro-

Sul, principal região produtora do 
país, e poderá se tornar uma das 
maiores da história. A antecipa
ção da colheita ocorreu em vir
tude do aumento do consumo de 
etanol no mercado interno e da 
preocupação em torno da possi
bilidade de deficit entre a oferta e 
a demanda mundial por açúcar. 
Como as chuvas prejudicaram o 
fim da colheita da safra passa
da, impedindo o processamento 
de cerca de 50 milhões de tone
ladas de cana, tão logo elas ces
saram as usinas voltaram a ope
rar. Com a retomada, o primeiro 
impacto foi a redução de mais de 
20% nos preços do etanol pagos 
ao produtor e de 9% nos preços 
internacionais do açúcar, 
A expectativa é que a safra bra
sileira ultrapasse os 650 m i 
lhões de toneladas neste ano. A 
produção de açúcar deve cres
cer quatro milhões de tonela-

das e a de etanol quatro bilhões 
de litros. Segundo analistas de 
mercado, este ano a indústria 
não será efetada por falta de ca
pital. Isso porque, em consequ
ência da crise financeira inter
nacional, houve grande concen
tração do setor nos últimos dois 
anos, e a entrada de sócios i n 
ternacionais promete impri
mir ao segmento - originado por 
tradicionais famílias brasilei
ras - um novo conceito de ne
gócio. "O percentual de capital 
estrangeiro na moagem de ca
na no Brasil nunca foi tão alto e 
deverá chegar a 25,5% na safra 
2010/2011", diz Guilherme Nas-
tari, economista da empresa de 
consultoria Datagro, que man
tém clientes em 41 países. 

Em 2009, segundo cálculos de 
Nastari, esse índice era de 22% e 
na safra 2007/2008 não passa
va de 10%, O aumento de ingres
so de capital estrangeiro no se
tor ocorreu devido ao endivida
mento de tradicionais empresas 

do segmento durante a crise. So
mente nos últimos três anos fo
ram realizadas 58 operações de 
fusões e aquisições envolven
do 100 das 400 usinas de açúcar 
e álcool do país. "Depois de uma 
grande expansão registrada en
tre 2006 e 2008, a crise de liqui
dez afetou seriamente a cadeia 
em 2009", lembra Nastari, Com 
isso, muitos grupos que estavam 
alavancados - com financia
mentos em dólar - tiveram difi
culdades, inclusive com os for
necedores de matéria-prima. 

A tendência de concentração 
deve persistir no setor. "O mo
vimento começou com as fu
sões entre empresas tradicio
nais do segmento, ganhou for
ma com o interesse de grandes 
tradings como ADM, Louis Drei-
fus, Cargill e Bunge pelo negó
cio e continua atualmente com o 
ingresso de empresas de ener
gia e de petróleo na área", avalia 
Nastari, que participou do III Se
minário Internacional da Datra-
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gro, realizado durante a Feica-
na, uma das principais feiras do 
setor, realizada em março, em 
Araçatuba, SP. 

Os novos sócios terão como 
desafios o câmbio e a volatilida
de do mercado, que persistirão 
em 2010, No cenário mundial, a 
tendência é de aquecimento do 
consumo de açúcar e de etanol. 
Ainda assim, os preços oscilarão 

em bons patamares para toda a 
cadeia. "Neste início de safra, as 
cotações estão bem melhores 
que as do começo da safra pas
sada e saltaram de R$ 35 para 
R$ 50 por tonelada", afirma Is
mael Perina Júnior, presidente 
da Organização dos Plantadores 
de Cana-de-açúcar da Região 
Centro-Sul do Brasil (Orplana). 

No mercado de açúcar, a i n 

certeza sobre a safra da Índia, 
que poderá registrar deficit de 
três milhões de toneladas entre 
oferta e demanda, deve ajudar 
a manter os preços em níveis 
elevados. No caso do etanol, as 
vendas recordes de veículos flex 
- que atingiram 10 milhões de 
unidades no Brasil - garantem 
fôlego para manter o consumo 
em patamares elevados no mer
cado interno. "Agora, o etanol 
tem de se expandir para fora do 
Brasil", diz Nastari. Para isso, no 
entanto, será necessário des
mistificar o produto brasileiro, 

Se nos Estados Unidos o eta
nol brasileiro já foi reconhecido 
pela Agência de Proteção A m 
biental (EPA) como combustível 
avançado, na Europa ainda há 
dúvida se a cana realmente não 
provoca - de maneira direta 
ou indireta - o desmtamento da 
Amazônia. "Nos próximos anos, 
a restrição para a expansão dos 
negócios não será a oferta de 
capital, mas sim a oferta de água 
e as licenças ambientais. Será 
preciso provar que não há cana 
na Amazônia", diz Nastari. 
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