
Copersucar deve elevar exportações de açúcar em um terço em 2011 
  
A Copersucar afirmou nesta quinta-feira que estima um aumento de um terço em suas 
exportações de açúcar em 2011/12, na medida em que novas usinas ingressam no grupo, mas 
a disponibilidade da cana no centro-sul pode ser a mesma da temporada anterior. 
 
Uma das maiores produtoras de açúcar e etanol do país prevê exportações de 6 milhões de 
toneladas na próxima temporada, ante 4,5 milhões de toneladas em 2010/11 (abril-março), 
disse o presidente executivo Paulo Roberto de Souza. 
 
"Nós estamos atraindo novas associadas e elevando volumes", disse Souza a jornalistas 
durante uma teleconferência para comentar o acordo de transporte com a Ferrovia Centro-
Atlântica (FCA). 
 
"(Porém) a safra de cana no geral não deve aumentar no próximo ano", disse ele, 
acrescentando que a disponibilidade no centro-sul do país pode ser "a mesma desta 
temporada, na melhor da hipóteses." 
 
A moagem da Copersucar pode chegar a 138 milhões de toneladas de cana em 2011/12, uma 
alta de 21 por cento em relação à temporada anterior. O grupo pode representar um quarto da 
produção de cana do centro-sul, prevista em 570 milhões de toneladas. 
 
Mas esse aumento deve ocorrer com a chegada de novos parceiros ao grupo como a Aralco, 
que ingressou na Copersucar no início desta semana. 
 
A companhia deve vender na próxima temporada 8 milhões de toneladas de açúcar, um ganho 
de 14 por cento ante 2010/11, e 5 bilhões de litros de etanol, equivalente a uma alta de 16 
por cento. Os volumes de vendas incluem produção de não associadas. 
 
As exportações de etanol são estimadas em 500-600 milhões de litros. Além dos 6 milhões de 
toneladas de açúcar a serem exportadas na próxima temporada, 1 milhão de toneladas serão 
processadas para açúcar branco. 
 
A Copersucar, que era uma cooperativa até 2008, opera açúcar e etanol de 43 usinas 
associadas e não associadas. 
 
LOGÍSTICA 
 
A Copersucar também anunciou nesta quinta-feira um acordo com a Ferrovia Centro-Atlântica 
para garantir o transporte de 3 milhões de toneladas de açúcar a partir de 2015 de áreas 
produtoras para o poro de Santos. 
 
Inicialmente, a Copersucar investiu 25 milhões de reais para expandir um terminal ferroviário 
em Ribeirão Preto, principal área de cana do país, em São Paulo, e um total de 40 milhões de 
reais em dois novos terminais em São Paulo e Minas Gerais. 
 
A FCA, controlada pela gigante Vale, vai investir 60 milhões de reais para reformar 500 vagões 
ferroviários com o objetivo de operar açúcar da Copersucar. 
 
"No mercado de commodities, a logística tão importante quanto o produto, e o Brasil ainda 
possui um longo caminho pela frente nesta área", afirmou Souza. 
 
O contrato entra em vigor no próximo ano, quando o volume transportado pode chegar a 1 
milhão de toneladas sob o acordo. 
 
Os planos de investimento da Copersucar para o setor logística totalizam 1,5 bilhão de reais 
(870 milhões de dólares) entre 2010 e 2015. Isso inclui investimentos em dutos de etanol, que 
começaram a ser construído esta semana em parceria com outras companhias, em expansão 
de terminais portuários de açúcar em Santos, e tanques e terminais de etanol. 
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