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1. Introdução 

 

ALCANA DESTILARIA DE ÁLCOOL DE NANUQUE S.A., com sede na Estrada de 

Nanuque – Pedro Canário, Km 09, Nanuque, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

18.614.602/0001-02 (“Alcana”); INFINITY BIO-ENERGY BRASIL 

PARTICIPAÇÕES S.A., com sede na Rua Funchal, nº 418, 24º andar, Sala 01, nesta 

Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.704.069/0001-45 (“Infinity Participações”); 

DISA DESTILARIA ITAÚNAS S.A., com sede na Rua Adolpho Serra, nº 25, Conceição 

da Barra, Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.575.950/0001-09 (“Disa”); 

INFISA – INFINITY ITAÚNAS AGRÍCOLA S.A., com sede na Rodovia BR 101 Norte, 

Km 39,2, Sayonara, Prédio II, sala 1, Conceição da Barra, Espírito Santo, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 39.403.274/0001-67 (“Infisa”); CRIDASA – CRISTAL DESTILARIA 

AUTÔNOMA DE ÁLCOOL S.A., com sede na Rodovia Cristal-Montanha, Km 1,5, 

Pedro Canário, Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.381.292/0001-06 

(“Cridasa”); CENTRAL ENERGÉTICA PARAÍSO S.A., com sede no Sítio Recanto do 

Hawaí, Zona Rural, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

07.752.894/0001-15 (“Paraíso”); USINA NAVIRAÍ S.A.- AÇUCAR E ÁLCOOL, com 

sede na Rodovia BR 163, Km 118, Zona Rural, Naviraí, Mato Grosso do Sul, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 07.929.985/0001-83 (“Usinavi”); INFINITY AGRÍCOLA S.A., com 

sede na Rua Funchal, nº 418, 24º andar, Sala 02, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

08.080.068/0001-30 (“Infinity Agrícola”); IBIRÁLCOOL DESTILARIA DE ÁLCOOL 

IBIRAPUÃ LTDA., com sede na Estrada Ibirapuã-Medeiros Neto, Km 07, s/nº, Zona 

Rural, Ibirapuã, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.434.824/0001-19 (“Ibiralcool”); 

INFINITY INDÚSTRIA DO ESPÍRITO SANTO S.A., com sede na Rua Funchal, nº 

418, 24º andar, Sala 04, nesta Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.335.441/0001-56 

(“Infinity Espírito Santo”), INFINITY – DISA PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede 

nesta Capital, à Rua Funchal, nº 418, 24º andar, Sala 06, nesta Capital, inscrita no CNPJ 

sob o nº 08.974.403/0001-43 (“Infinity Disa”), doravante denominadas “Recuperandas”, ou 
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todas em conjunto denominadas “Grupo Infinity”, ingressaram com pedido de recuperação 

judicial em 19 de maio de 2009. 

O processamento da Recuperação Judicial foi deferido no dia 17 de junho de 2009 e 

publicado no dia 19 de junho de 2009 por decisão do Exmo. Sr. Dr. Caio Marcelo Mendes 

de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Fórum 

Central Cível da Cidade de São Paulo, que nomeou a Deloitte como Administrador 

Judicial. 

Para representar o Grupo Infinity no processo de recuperação judicial foi contratado o 

escritório Felsberg & Associados. Adicionalmente o Grupo Infinity também conta com 

assessoria da Íntegra Associados, contratada para prestar serviços de assessoria em 

reestruturação financeira, incluindo assessoria do processo de Recuperação Judicial. 

A recuperação judicial do Grupo Infinity tem por objetivo viabilizar a superação da 

situação da sua crise econômico-financeira, a fim de permitir a manutenção da fonte 

produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, 

a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, com base 

no Artigo 47 da Lei nº 11.101/05 (“LRF”). 

O Plano de Recuperação Judicial (“PRJ”) ora apresentado cumpre as previsões contidas no 

Artigo 53 da Lei 11.101/05 (“LRF”), que são: (i) a discriminação pormenorizada dos meios 

de recuperação a serem empregados, conforme o Artigo 50 desta Lei, (ii) a demonstração 

da viabilidade econômica do Grupo Infinity, (iii) o laudo econômico-financeiro subscrito 

pela MS Cardim & Associados e (iv) o laudo de avaliação dos bens e ativos do Grupo 

Infinity, subscrito pela Appraisal Avaliações e Engenharia.  O “PRJ” também cumpre o 

determinado no artigo 54 da Lei 11.101/05 (“LRF”), que não poderá prever prazo superior 

a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou 

decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. 

Em resumo, o “PRJ” demonstra de forma detalhada a viabilidade econômico-financeira do 

Grupo Infinity, cujo fluxo de caixa projetado apresenta capacidade de pagamento dos 

credores dentro dos prazos e condições propostos. 
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2. Descrição do Grupo Infinity 

 

2.1. Histórico e Apresentação do Grupo Infinity 
 
A Companhia foi criada com o objetivo de realizar investimentos em ativos relacionados à 

produção de Álcool e Açúcar. Em maio de 2006, ocorreu à listagem das ações da Infinity 

Bio-Energy Limited no AIM, Alternative Investment Market¸ mercado da London Stock 

Exchange para negociação de ações, com regras de capitalização e outras mais flexíveis que 

as do mercado tradicional.  

A Infinity Limited tem sede nas Ilhas Bermudas e detém 99,99% do capital social da 

Infinity Bio-Energy Brasil Participações SA (“Infinity Participações”), que concentra todos 

os ativos operacionais no Brasil e através da qual foram adquiridas todas as usinas até a 

presente data. 

A “Infinity Participações” teve o seu capital inicial devidamente subscrito por sua 

controladora, a Infinity Bio-Energy Limited que teve seus recursos aportados em algumas 

captações em 2006, 2007 e 2008 por seus principais acionistas (Infinity Ranch LLC e 

Ethanol Associates LP – possuidores de 28,12% de seu capital, em Março de 2009) e por 

investidores que subscreveram suas ações que foram lançadas no AIM (AIM-Alternative 

Investment Market). 

A partir de 2006, a “Infinity Participações” iniciou uma contínua série de vultosos 

investimentos na aquisição de tradicionais usinas e destilarias em diversos estados 

brasileiros, bem como no desenvolvimento de novos projetos. Essas empresas, já 

tradicionais no mercado brasileiro, necessitavam de novos investimentos para retomar sua 

plena capacidade produtiva, equacionar seu endividamento e manter seu capital de giro. 

Assim, foram adquiridos os controles acionários das sociedades “Usinavi”, “Alcana” 

(fundada em 1983) e “Cridasa” (constituída em 1977), que, além de se situarem em áreas 

estratégicas nos Estados do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Espírito Santo, possuíam à 

época da sua aquisição, em conjunto, capacidade anual para moagem de 3,8 milhões de 

toneladas de cana-de-açúcar. Ante a crescente necessidade de aumentar sua produção, tanto 
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para abastecer o mercado interno quanto para destinar seus produtos à exportação, o Grupo 

Infinity, adquiriu, ainda em fase pré-operacional mais duas usinas: “Ibiralcool” (sul da 

Bahia) e “Paraíso” (sul de Minas Gerais), esta última em operação desde maio de 2008. 

Finalmente, em fevereiro de 2008, foi adquirida a Disa, empresa fundada em 1980. 

De forma consolidada todos os investimentos feitos pelo Grupo Infinity (em aquisições, 

equipamentos e / ou saneamento financeiro) atingiram a quantia de aproximadamente R$ 

1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).  

Durante a safra em suas atividades regulares, o Grupo Infinity, emprega número superior a 

7.000 (sete mil) trabalhadores. Atuando em 36 municípios nos Estados de Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo geram riquezas para essas regiões e 

divisas para o país com suas exportações. Em termos de matéria-prima, o Grupo Infinity 

produz cerca de 42% da cana que necessita para as usinas, sendo que o restante provém de 

terceiros. 

A administração do Grupo é centralizada em um escritório na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo. Neste local desenvolvem-se as atividades da Diretoria e de diversas áreas 

como contabilidade, logística, gestão financeira, comercial e as tarefas de planejamento e 

gerenciamento corporativo. A gestão das usinas é realizada por gerentes que reportam 

diretamente para o escritório em São Paulo. 

É importante ressaltar também que a filosofia, as tomadas de decisões, e as atividades do 

Grupo Infinity são exercidas com seriedade e responsabilidade ambiental e social. 

Descrever-se-á a seguir, com mais detalhamento, os produtos comercializados, as terras 

utilizadas, as instalações e os aspectos de logística e transporte do Grupo Infinity para 

melhor entendimento do campo de atuação e de suas atribuições. 
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2.2. Da Crise Vivida pelo Grupo Infinity 

 

Apesar da posição de destaque alcançada no mercado nacional de açúcar e álcool, e embora 

tenha inegável potencial de crescimento, o Grupo Infinity atravessa um grave período de 

turbulência, ocasionado por diversos fatores que foram drasticamente aprofundados pela 

crise financeira internacional. 

Conforme já detalhado no Pedido de Recuperação Judicial protocolado em 19 de maio de 

2009, a  partir do ano de 2007 os preços do álcool e do açúcar tiveram sensível queda, tanto 

no mercado interno como no mercado internacional, reduzindo drasticamente os resultados 

do Grupo Infinity. No ano de 2008 além do cenário de preços ainda não remuneradores 

para a atividade, principalmente no que tange aos preços médios do álcool, principal 

produto do grupo, o Grupo Infinity enfrentou uma série de problemas operacionais que 

elevaram significativamente seus custos operacionais. Dentre tais problemas, os principais 

foram: (i) atrasos nas entregas de equipamentos reduzindo a previsão de moagem de cana 

de 7,4 milhões de toneladas para 5,4 milhões de toneladas na Safra 2008/09 (encerrada em 

março de 2009), (ii) problemas técnicos de engenharia na montagem dos novos 

equipamentos adquiridos, (iii) problemas de falhas técnicas com os novos equipamentos 

adquiridos, ocasionando paradas nas linhas de produção e (iv) elevados custos por tonelada 

de cana devido à contratação de custos fixos baseados em expectativa de maior moagem de 

cana, que não se concretizou. 

Para enfrentar esse período crítico, as Recuperandas contrataram novos empréstimos e 

financiamentos. Essas operações financeiras, com encargos (juros) excessivamente 

onerosos, tiveram de ser garantidas com parte de sua produção. 

Dessa forma, com a redução de sua margem de lucro – resultado da queda dos preços (do 

açúcar e álcool) e crescimento dos custos – e dos elevados encargos financeiros, ficaram 

comprometidos os resultados do Grupo Infinity. Ante esse desequilíbrio financeiro, as 

Recuperandas encontram-se em séria dificuldade para honrar suas obrigações e necessitam 

de concessão de prazos e condições especiais para pagamento de toda sua dívida. 

Prospectivamente, como permanecem os bons fundamentos de longo prazo para o mercado 

de açúcar e álcool, o Grupo Infinity, tem potencial para se beneficiar da produção conjunta 
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de suas unidades produtivas. Superada a crise financeira, espera-se que o Grupo possa 

apresentar condições de  lucratividade e gerar condições para prosseguir em sua estratégia 

de crescimento sustentado. 

 

2.3. Organograma e Capital Social 

 

O grupo Infinity é formado por 18 empresas sediadas no Brasil e 01 empresa, a Infinity 

Bio-Energy Limited, que tem sua sede nas Ilhas Bermudas. Conforme visualizado no 

organograma abaixo na cor verde, estão destacadas as “Recuperandas” ou empresas do 

Grupo Infinity em Recuperação Judicial, que também são as principais empresas do grupo 

com atividade operacional. 

 

Figura 1: Organograma Societário Grupo Infinity em Julho de 2009 
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Abaixo, apresentamos o capital social em reais e a participação dos acionistas majoritários 

nestas empresas.  

Figura 2: Capital Social das Recuperandas  

1) INFINITY BIO-ENERGY BRASIL 
PARTICIPAÇÕES S/A

Capital Social 
(R$)

Ações 
Ordinárias

%
Ações 

Preferenciais
% Total Ações %

INFINITY BIO-ENERGY LIMITED 743.741.855         743.741.855         99,99999% -                       -              743.741.855         99,99999%

SÉRGIO THOMPSON FLORES 100                      100                      0,00001% -                       -              100                      0,00001%

OUTROS -                       -                       0,00000% -                       -              -                       0,00000%

TOTAL 743.741.955       743.741.955       100,00000% -                      -              743.741.955       100,00000%  

2) USINAVI - USINA DE NAVIRAÍ
Capital Social 

(R$)
Ações 

Ordinárias
%

Ações 
Preferenciais

% Total Ações %

INFINITY BIO-ERNERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. 219.334.736         219.334.736         98,85000% -                       -              219.334.736         98,85000%

SÉRGIO THOMPSON FLORES 1                          1                          0,00000% -                       -              1                          0,00000%

OUTROS 2.551.693            2.551.693            1,15000% -                       -              2.551.693            1,15000%

TOTAL 221.886.430       221.886.430       100,00000% -                      -              221.886.430       100,00000%  

3) ALCANA - DESTILARIA DE ÁLCOOL DE 
NANUQUE S/A

Capital Social 
(R$)

Ações 
Ordinárias

%
Ações 

Preferenciais
% Total Ações %

INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A 26.295.881          68.604.283          94,82000% -                       -              68.604.283          94,82000%

ALCANA HOLDING LLC 1.436.539            3.747.840            5,18000% -                       -              3.747.840            5,18000%

TOTAL 27.732.420         72.352.123         100,00000% -                      -              72.352.123         100,00000%  

4) INFINITY INDUSTRIA DO ES S/A
Capital Social 

(R$)
Ações 

Ordinárias
%

Ações 
Preferenciais

% Total Ações %

INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A 51.520.296          51.520.296          100,00000% -                       -              51.520.296          100,00000%

SÉRGIO THOMPSON FLORES 1                          1                          0,00000% -                       -              1                          0,00000%

TOTAL 51.520.297         51.520.297         100,00000% -                      -              51.520.297         100,00000%  

5) INFINITY AGRÍCOLA S/A
Capital Social 

(R$)
Ações 

Ordinárias
%

Ações 
Preferenciais

% Total Ações %

INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A 60.000.499          60.000.499          100,00000% -                       -              60.000.499          100,00000%

SÉRGIO THOMPSON FLORES 1                          1                          0,00000% -                       -              1                          0,00000%

TOTAL 60.000.500         60.000.500         100,00000% -                      -              60.000.500         100,00000%  

6) INFINITY DISA PARTICIPAÇÕES LTDA
Capital Social 

(R$)
Ações 

Ordinárias
%

Ações 
Preferenciais

% Total Ações %

INFINITY BIO-ENERGY BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A 131.602.240         131.602.240         100,00000% -                       -              131.602.240         100,00000%

SÉRGIO THOMPSON FLORES 1                          1                          0,00000% -                       -              1                          0,00000%

TOTAL 131.602.241       131.602.241       100,00000% -                      -              131.602.241       100,00000%  

7) CRIDASA - CRISTAL DESTILARIA AUTONOMA 
S/A

Capital Social 
(R$)

Ações 
Ordinárias

%
Ações 

Preferenciais
% Total Ações %

INFINITY INDUSTRIA DE ES S/A 24.013.294          160.849.648         99,59342% 321.538.396         99,54138% 482.388.044         99,55873%

OUTROS 106.434               656.656               0,40658% 1.481.431            0,45862% 2.138.087            0,44127%

TOTAL 24.119.728         161.506.304       100,00000% 323.019.827       100,00000% 484.526.131       100,00000%  

8) DISA DESTILARIA ITAÚNA S/A
Capital Social 

(R$)
Ações 

Ordinárias
%

Ações 
Preferenciais

% Total Ações %

INFINITY DISA PARTICIPAÇÕES LTDA 21.306.263          46.081.271.225    99,67068% 33.466.202.135    93,44464% 79.547.473.360    96,95300%

OTHERS 669.605               152.254.146         0,32932% 2.347.732.277      6,55536% 2.499.986.423      3,04700%

TOTAL 21.975.868         46.233.525.371  100,00000% 35.813.934.412  100,00000% 82.047.459.783  100,00000%  
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10) CENTRAL ENERGETICA PARAISO S/A
Capital Social 

(R$)
Ações 

Ordinárias
%

Ações 
Preferenciais

% Total Ações %

INFINITY INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS MG S/A 3.829.999            2.309.999            99,99996% 2.900.000            100,00000% 5.209.999            99,99998%

SERGIO SCHILLER THOMPSON-FLORES 1                          1                          0,00004% 0,00000% 1                          0,00002%

TOTAL 3.830.000           2.310.000           100,00000% 2.900.000           100,00000% 5.210.000           100,00000%  

11) IBIRALCOOL DESTILARIA DE ALCOOL DE 
IBIRAPUA LTDA

Capital Social 
(R$)

Ações 
Ordinárias

%
Ações 

Preferenciais
% Total Ações %

INFINITY INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS BA LTDA 19.999.000          19.999                 99,99500% -                       -              19.999                 99,99500%

SERGIO SCHILLER THOMPSON-FLORES 1.000                   1                          0,00500% -                       -              1                          0,00500%

TOTAL 20.000.000         20.000                100,00000% -                      -              20.000                100,00000%  

Fonte: Grupo Infinity 

 

2.4. Posicionamento Estratégico e Localização Geográfica 

 

O Grupo Infinity tem seu posicionamento estratégico voltado prioritariamente para a 

produção de etanol devido ao seu grande potencial de crescimento na matriz energética 

internacional e nacional, como fonte de energia renovável, não-fóssil e menos poluente 

comparado com a gasolina. 

 

O Grupo Infinity produz combustíveis limpos e renováveis, valendo-se dos mais modernos 

procedimentos operacionais e praticando a sustentabilidade no sentido mais amplo do 

termo, representada pela transparência em todas as iniciativas e pelo sério compromisso 

com as pessoas e com o meio-ambiente.  

O grupo Infinity possui cinco usinas em operação. Estas usinas formam clusters que estão 

em localizações diferenciadas e trazem vantagens 

competitivas. Com a criação de clusters, o grupo 

cria pólos de produção em diversas regiões 

brasileiras, buscando soluções logísticas 

diferenciadas tanto para o mercado interno como 

para o mercado externo. Os clusters do grupo estão 

divididos da seguinte forma: 

 Em operação Pre-Pre-Operacional 
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        Fonte: Grupo Infinity 

� CLUSTER ESPÍRITO SANTO: Estão situadas neste cluster as usinas “Alcana”, 

“Cridasa”, “DISA” em operação e ainda a Ibiralcool, empresa ainda em fase de 

construção. 

� “Alcana”– Localiza-se no município de Nanunque (MG). Apesar de estar no 

Estado de Minas Gerais, esta usina está próxima às demais usinas do cluster. 

Possui capacidade de moagem instalada de 1,5 milhões de toneladas de 

cana-de-açúcar por ano. Em termos de mix de produtos, esta usina pode 

produzir álcool hidratado, álcool anidro e açúcar para exportação. 

� “Cridasa - Localiza-se no município de Pedro Canário (ES) e possui 

capacidade de moagem instalada de 1,5 milhões de toneladas de cana-de-

açúcar por ano. Em termos de mix de produtos, esta usina pode produzir 

álcool hidratado e álcool anidro. 

� “Disa” - Localiza-se no município de Conceição da Barra (ES). Posssui 

capacidade de moagem instalada anual de 1,2 milhões de toneladas de cana-

de-açúcar por ano. Em temos de mix de produtos, esta usina pode produzir  

álcool hidratado, álcool anidro e açúcar. 

Figura 3: Localização do Cluster Espírito Santo 

 

Fonte: Grupo Infinity 
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� CLUSTER MINAS GERAIS: Situa-se a usina “Paraíso” 

� “Paraíso” - Localiza-se em São Sebastião do Paraíso (MG). Esta usina teve 

início de operação na safra 2008/2009 e possui capacidade instalada anual de 

moagem de cana-de-açúcar de 880 mil toneladas por ano. Toda a sua produção 

está voltada para produção de álcool hidratado. Trata-se de uma usina 

estrategicamente localizada, próxima ao principal centro produtor do Brasil 

(Ribeirão Preto). 

Figura 4: Localização da usina “Paraíso” 

 

Fonte: Grupo Infinity 
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� CLUSTER MATO GROSSO DO SUL: Engloba a “Usinavi” 

� “Usinavi” - Localizada no município de Naviraí (MS), a USINAVI foi a 

primeira usina adquirida pelo grupo. Possui capacidade instalada de moagem 

de cana-de-açúcar de 3,2 milhões de toneladas por ano. Possui foco voltado 

para a produção de álcool hidratado, açúcar para mercado interno e açúcar 

VHP (Very High Polarization) para exportação. 

Figura 5: Localização da usina “Usinavi” 

 

Fonte: Grupo Infinity 

 

2.5.  Produtos Comercializados e Estratégia de Comercialização dos Clusters 

 

No mercado brasileiro e no exterior, o Grupo Infinity comercializa, principalmente, os 

seguintes produtos: álcool hidratado, álcool anidro, açúcar cristal e açúcar VHP. Todos os 

produtos resultantes do processo de industrialização da cana de açúcar.  

2.5.1. Álcool Hidratado 

O álcool hidratado ou etanol etílico hidratado é uma mistura hidroalcoólica composta em 

sua maior parte por álcool etílico, possui teor alcoólico mínimo de 92,6° (INPM). Este é 

utilizado como combustível, sendo vendido puro. O Álcool Hidratado é uma alternativa à 
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gasolina e permite a redução de emissão de gases ao meio ambiente, principalmente, de 

Monóxido de Carbono e Óxido de Nitrogênio. 

2.5.2. Álcool Anidro 

O álcool anidro ou etanol etílico anidro também é uma mistura hidroalcoólica, mas possui 

teor alcoólico mínimo de 99,3º (INPM), sendo resultante de um processo de desidratação 

do álcool hidratado. No Brasil, há uma determinação legal, através da Resolução n° 37 do 

Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool, de 27/06/2007, que toda a gasolina 

contenha 25% de álcool. A adição do álcool no óleo diesel encontra-se em estudo 

atualmente.  

2.5.3. Açúcar VHP 

O açúcar VHP (Very High Polarization) serve como matéria-prima para as refinarias que o 

utilizam para a produção de açúcar cristal próprio ao consumo humano. O açúcar VHP é 

comercializado sob a forma de cristais de coloração bege. Por ser menos úmido (Max 

0,10%) é ideal para exportação, pois é de fácil transporte. A maior parte de sua produção é 

destinada ao mercado externo para o refino no exterior devido à sua alta polarização.  

2.5.4. Açúcar Cristal 

O açúcar cristal é o que chega à mesa do consumidor sob a forma de finos cristais brancos. 

Ele é produzido diretamente na usina, sem refino a partir da cana-de-açúcar. De forma 

cristalizada, sofre tratamentos físico-químicos para ser clareado. Pode ser utilizado também 

na indústria alimentícia (biscoitos, bolos, balas, confeitos etc.) 

2.5.5. Estratégia de Comercialização 

� Cluster Espírito Santo: “Alcana”, “Cridasa” e “Disa”. 

No caso do álcool, o Grupo Infinity atende aproximadamente 20% do mercado da região. 

Sua atuação está voltada fundamentalmente para atendimento dos mercados de Vitória/ES, 

Itabuna/BA, Jequié/BA e Salvador/BA. Na entressafra o grupo também atende à Região  

Nordeste, atingindo Suape/PE e Maceió/AL. Para Suape/PE a proximidade com o porto de 
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Vitória permite ao grupo realizar operações pontuais de Cabotagem, cuja rentabilidade 

supera as operações normais por rodovia. 

Em função de diferencial logístico em relação à São Paulo e ao  Triângulo Mineiro, o 

Grupo Infinity tem realizado historicamente vendas de álcool neste cluster com prêmio 

sobre o índice de preços da ESALQ. As vendas são realizadas para distribuidoras de 

combustíveis regionais que realizam pagamentos antecipados e para distribuidoras do 

Sindicom, que pagam com prazos determinados pelo próprio mercado. No Sindicom, o 

grupo possui parcerias estratégicas com a Ipiranga e Alesat, através de contratos de 

fornecimento de volume de álcool por safra. Tais contratos possuem duração de 12 a 24 

meses. 

No caso do açúcar, as vendas são direcionadas para clientes do Espírito Santo e Bahia, em 

sacas de 50kg ou Bags de 1 ton.  

� Cluster Minas Gerais: “Paraíso” 

Voltado exclusivamente para produção de álcool, este cluster possui localização próxima à 

Ribeirão Preto, realizando portanto vendas de álcool alinhadas com índice de preços da 

ESALQ. Essa unidade mostrou-se excepcionalmente requisitada para vendas de álcool para 

Duque de Caxias/RJ por várias empresas do Sindicom e por outras distribuidoras regionais. 

Sua logística também é bastante favorável a Betim/MG.  

� Cluster Mato Grosso do Sul: “Usinavi” 

Voltado para produção de álcool e açúcar, este cluster abrange a maior usina do grupo e 

atende majoritariamente os mercados da Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e, 

principalmente Paraná, e seria complementado no plano de negócios original por novas 

usinas a serem construídas. 

Em termos de álcool, o mercado é formado por uma grande diversidade de distribuidoras 

regionais, que permite a realização de vendas com grande escala e baixos prazos de 

pagamentos. Da mesma forma que no Cluster Espírito Santo, o grupo possui parceria 

estratégica com a Ipiranga, a segunda maior distribuidora do Brasil, através de contrato de 

fornecimento de álcool para o período da safra.  
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Além de atender contratos com importantes distribuidoras de combustíveis, o grupo 

comercializa parte da sua produção mensal na modalidade “SPOT” (venda não contratada, 

que segue parâmetros de preços do dia da venda). A importância de agir dessa forma é 

manter-se no mercado no período da entressafra e buscar preços melhores, capturando 

assim melhores margens.  

Em termos de açúcar, a “Usinavi” dedicou integralmente sua produção de açúcar para o 

VHP, com o objetivo de atender contratos de exportação até o final da safra 2009/10, como 

a exemplo do contrato de longo prazo com a Bunge Alimentos S.A. 

 

2.6. Capacidade de Produção, Mix de Produção e Faturamento 

 

O quadro a seguir resume as capacidades e as especificações técnicas das usinas do grupo. 

Como já foi destacado, a “Usinavi” é a usina com maior capacidade de moagem e de 

produção de açúcar e álcool. 
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Figura 6: Detalhamento Operacional da Usinas do Grupo Infinity 

 

(1) O grupo Infinity possui 3 usinas com flexibilidade de produção (Alcana, Cridasa e Disa) e 2 que não possuem esta 
flexibilidade (Paraíso e Usinavi). As usinas que possuem flexibilidade de produção podem produzir álcool anidro e 
álcool hidratado simultaneamente ou apenas álcool hidratado. Para estas usinas as capacidades instaladas para produção 
de álcool anidro e hidratado serão menores que as respectivas capacidades instaladas para produção apenas de álcool 
hidratado já que o volume de água diminui. 
(2) A caldeira 2 da Cridasa opera atualmente a 21 kgf/cm2 

 

Fonte: Grupo Infinity 
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Destacamos no quadro abaixo o “mix” de produção do Grupo Infinity entre álcool 

hidratado, álcool anidro e açúcar calculado em função do ATR (Açúcar Total Recuperável) 

O ATR é uma medida do teor de açúcar disponível na matéria-prima subtraídas das perdas 

decorrentes do processo industrial. Percebe-se que de uma safra para outra, o grupo optou 

por alterar seu mix, incrementando a produção de álcool hidratado. Esta mudança ocorreu 

em agosto de 2008, período em que o preço do álcool estava mais atrativo do que o de 

açúcar. 

Figura 7: Mix de produção do grupo vs. Setor em % de ATR 

Safra 2007/08

39,7%

59,1%

18,3%
13,8%

42,0%

27,1%

Setor Infinity
Álcool Hidratado Álcool Anidro Açúcar

 

Safra 2008/09

44,4%

70,0%

16,1% 15,4%

39,5%

14,6%

Setor Infinity
Álcool Hidratado Álcool Anidro Açúcar

 
Fonte: Grupo Infinity e UNICA. 
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Em termos de faturamento, as vendas consolidadas do Grupo Infinity no período de 01 de 

abril de 2008 até 31 de março de 2009 atingiu a cifra de R$ 389.977.211 (trezentos e 

oitenta e nove milhões e novecentos e setenta e sete mil reais), sendo: i) 66% decorrentes 

das vendas de álcool hidratado, ii) 12% de álcool anidro, iii) 19% de açúcar e iv) 3% da 

venda de outros subprodutos da cana-de-açúcar.  

Figura 8: Faturamento por Produto 

 

Fonte: Grupo Infinity 
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2.7. Descrição das atividades agrícolas 

 

O grupo Infinity moeu 3,8 milhões de toneladas de cana na safra 2007/08 e 5,4 milhões na 

safra 2008/09. Para obtenção da cana-de-açúcar necessária para abastecimento da sua 

produção, o grupo realiza o plantio da cana, cultivando determinadas áreas através de 

contratos de arrendamento e de contratos de parceria agrícola. Além disso, o grupo também 

adquire cana-de-açúcar de fornecedores.  

 

Nas áreas arrendadas o grupo detém contratualmente, o direito de plantar cana, por um 

determinado período, mediante pagamento de um valor mensal acordado. Cabe à 

arrendatária os custos inerentes à produção de cana-de-açúcar. 

Nos contratos de parceria ou parceira agrícola, o Grupo Infinity, toma posse da terra em 

questão mediante pagamento de parte da produção (não superior a 20%) ao parceiro 

outorgante que cede a terra. Cabe à parceira agrícola arcar com os custos inerentes à 

produção da cana-de-açúcar. A cana produzida nestas terras é considerada cana própria 

enquanto a cana que serve como pagamento é considerada cana de terceiros, podendo ser 

recomprada pelo grupo.  

Finalmente, na cana-de-açúcar adquirida de terceiros, o grupo realiza suas compras  

mediante um preço acordado em contrato e uma determinada quantidade de cana. Em 

determinadas situações, o Grupo Infinity pode incorrer despesas, como a de transporte, que 

serão posteriormente, repassadas ao terceiro. 

No quadro abaixo visualizamos as áreas agrícolas utilizadas pelo grupo em Junho de 2009 e 

que irão abrigar a produção da Safra 2009/10. Destaca-se que 58% da área será utilizada 

para o cultivo da cana de terceiros, e 42% para o cultivo da cana própria. Os canaviais do 

Grupo Infinity possuem em média vida útil de sete cortes, havendo a necessidade de serem 

reformados após este período. 
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Figura 9: Áreas agrícolas em uso (visão em Junho de 2009) 

 

 Fonte: Grupo Infinity 

 

Percebe-se pelo quadro acima à luz do volume de cana mais velha a necessidade que o 

grupo terá de realizar investimentos em reforma de canavial e de ampliação de sua área de 

cultivo próprio para garantir matéria-prima para as safras futuras. 

2.8. Colheita e Transporte 

2.8.1. Colheita 

Em termos de colheita, a safra ocorre idealmente entre 01 de Abril e 30 de Novembro de 

cada ano. No entanto, esta pode eventualmente começar um pouco antes e/ou até entrar em 

dezembro (15 dias). A colheita em sua grande maioria é manual, sendo que no caso da 

“Cridasa” e “Paraíso”, esta é 100% manual. Nas outras usinas existe mecanização da 

colheita, a saber: 

a) “Usinavi”: 25% mecanizada e 75% manual. 

b) “Disa”: 20% mecanizada e 80% manual. 

c) “Alcana”: 8% mecanizada (usando uma máquina de um fornecedor) e 92% 

manual. 
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2.8.2. Transporte de cana 

O transporte da lavoura para as usinas é feito por caminhões canavieiros em sua grande 

maioria de terceiros. Na Usinavi, 45% do transporte é realizado pela frota própria, porém 

nas demais usinas do Grupo Infinity 100% da produção de cana própria é transportada por 

terceiros. 

2.8.3. Transporte de produto acabado  

A venda de produto pode ser feita de duas maneiras distintas, a saber: 

a) Modalidade FOB (Free on Board): O cliente retira o produto da usina, 

nesse caso, a responsabilidade do Grupo Infinity termina a partir do momento 

que o produto tem sua qualidade atestada e certificada, é faturado e retirado. 

b) Transporte CIF (Cost, Insurance and Freight): O produto é entregue no 

destino final determinado pelo cliente, sob total responsabilidade do Grupo 

Infinity (a mesma só termina quando o cliente recebe o produto e aprova a 

qualidade do mesmo). Todo o Transporte CIF de açúcar e álcool é realizado 

através da contratação de prestadores de serviço (Transportadoras, Ferrovias e 

Terminais de Embarque). 

No caso da venda CIF de álcool para o mercado interno e externo, a “Alcana”, “Cridasa” e 

“Disa” utilizam o modal rodoviário para o transporte do produto até as bases das 

distribuidoras (mercado interno) e terminais de recebimento e embarque (exportação) 

baseados no porto de Vitória. A contratação do terminal de embarque no porto é feita pelo 

Grupo Infinity. A mesma logística é adotada no caso da venda CIF de açúcar nestas usinas. 

No entanto, a contratação do terminal de embarque pode ser feita pelo cliente recebedor da 

carga. Essas usinas possuem um custo logístico para exportação 20 % menor do que grande 

parte das usinas de São Paulo que embarcam via Santos. 

Na usina Paraíso, o transporte de álcool é feito pelo modal rodoviário, por terceiros. A 

produção é escoada para o porto de Santos, no caso da exportação, e a contratação do 

terminal de embarque pode ser feita tanto pelo cliente como pelo Grupo Infinity. Para as 

vendas no mercado interno, o recebimento do produto fica por conta das bases das 
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distribuidoras. A Usina Paraíso possui uma localização próxima a região de Ribeirão Preto, 

o que possibilita fretes competitivos devido à grande oferta de transporte.  

Finalmente, na Usinavi, utiliza-se tanto o modal rodoviário como o ferroviário para escoar 

a produção para os portos de Santos ou Paranaguá (exportação). O modo de transporte e o 

porto escolhido ficam a critério dos termos de venda com o cliente. A contratação do 

terminal de embarque pode ser feita tanto pelo grupo Infinity como pelo cliente recebedor 

da carga. Esta estrutura logística é adotada tanto para vendas de álcool como de açúcar. Nas 

vendas CIF de Álcool para Mercado Interno, podem ser utilizados os modais rodoviários 

e/ou ferroviários para entrega do produto nas bases das distribuidoras. A Usinavi possui 

uma logística favorável para o Porto de Paranaguá devido à grande facilidade para 

transbordar a carga de modal rodoviário para ferroviário.  

Outro importante aspecto a ser abordado é a questão da armazenagem que têm impacto 

direto na política de produção e de vendas. Como vemos no quadro abaixo, a posição 

consolidada em julho de 2009 mostra que o grupo possui capacidade própria de estocar 800 

mil sacas de açúcar e 114 mil m3 de álcool.  Adicionalmente, no porto de Vitória, existe 

uma estrutura já utilizada pelo Grupo Infinity para armazenagem de álcool na OilTanking. 

Os tanques podem ser utilizados tanto para estocagem de álcool hidratado com para 

estocagem de álcool anidro. 

Figura 10: Capacidade de Armazenagem 

 

Fonte: Grupo Infinty 
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3. Reestruturação Societária 

 

No âmbito de sua reestruturação completa, a equipe de gestão do Grupo Infinity tem 

desenvolvido iniciativas voltadas para a simplificação da sua estrutura organizacional e que 

conseqüentemente estarão promovendo redução de custos e despesas do grupo. Abaixo 

indicamos no organograma do grupo as medidas de reestruturação em andamento e as 

medidas de reestruturação em análise até Agosto de 2009 e respectivos comentários. 

Figura 11: Organograma Societário com reestruturação prevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo Infinity 
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3.1. Medidas em andamento 

a) Fechamento do capital da Infinity Bio-Energy Limited, empresa atualmente listada na 

Bolsa de Londres (AIM – Alternative Investment Market). Tal iniciativa irá promover 

redução de custos com assessoria contábil e legal. 

b) Incorporação da Infinity Indústria de Biocombustíveis de Minas Gerais S/A pela Central 

Energética Paraíso S/A. 

3.2. Medidas em análise para possível implementação: 

a) Cisão da Infinity Disa Participações Ltda em 4 companhias que serão posteriormente 

incorporadas pelas empresas operacionais Disa Destilarias Itaúnas S/A, Ceisa Central 

Energética Itaúnas S/A, Pecana Empreendimentos e Participações S/A e Infisa Infinity 

Itaúnas Agrícola S/A 

b) Incorporação da Boniek Serviços S/A pela Alcana – Destilaria de Álcool de Nanuque 

S/A 

c) Incorporação da Infinity Indústria de Biocombustíveis da Bahia Ltda pela Ibiralcool 

Destilaria de Álcool de Ibirapuã Ltda. 
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4. Reestruturação Administrativa e Operacional 

Com o objetivo de readequar a sua estrutura operacional à atual crise vivida pelo setor 

sucroalcooleiro, o Grupo Infinity tomou e está planejando implementar uma série de 

medidas voltadas à redução de custos e de despesas administrativas para fazer frente a estas 

dificuldades. 

4.1. Despesas Administrativas 

4.1.1 Despesas Administrativas – Safra 2009/10:  

Em termos de despesas administrativas, as medidas tomadas pelo Grupo Infinity deverão 

gerar uma economia anual de aproximadamente R$ 10 milhões a ser atingida na Safra 

2009/10 (período compreendido de 01 de abril de 2009 até 31 de março de 2010) em 

relação à Safra 2008/09 (período compreendido de 01 de abril de 2008 até 31 de março de 

2009). Destacamos abaixo tais reduções. 

a) Pessoal (mais de R$ 4,0 milhões): O Grupo Infinity já realizou corte de 108 pessoas 

vinculadas às atividades administrativas das unidades operacionais (almoxarifados, 

segurança, financeiro, administrativo e RH) e 15 pessoas vinculadas às áreas 

administrativo-financeiras corporativas. Redução adicional foi obtida pela 

renegociação do seguro médico.  

b) Despesas Diversas (mais de R$ 1,5 milhões): Diversas reduções obtidas com as 

seguintes ações já implementadas: i) unificação dos escritórios de São Paulo em 

Junho de 2009. Foi fechado o escritório situado na Gomes de Carvalho e todos os 

funcionários foram transferidos para o escritório atual do Grupo Infinity situado na 

Rua Funchal e ii) redução com despesas de viagens. 

c) Consultoria (mais de R$1 milhão): O Grupo Infinity já realizou corte nas despesas 

com contratação de consultorias externas. 



 28

d) Logística: (R$ 1 milhão): O Grupo Infinity já realizou corte de 25 pessoas ligadas à 

área de logística e tomou a decisão de fechar três armazéns. As reduções gerarão 

ganhos de produtividade (diminuição de tarefas duplicadas, maior automatização de 

atividades, melhoria nos processos e treinamento do pessoal) bem como por 

consolidações de armazéns sub-utilizados através de uma  melhor programação de 

produção.  

 

4.1.2 Despesas Administrativas – Safra 2010/11:  

Em termos de despesas administrativas, as medidas tomadas pelo Grupo Infinity deverão 

gerar uma economia anual de aproximadamente R$ 14 milhões a ser atingida na Safra 

2010/11 (período compreendido de 01 de abril de 2010 até 31 de março de 2011) em 

relação à Safra 2009/10 (período compreendido de 01 de abril de 2009 até 31 de março de 

2010). Destacamos abaixo tais reduções. 

a) Despesas Administrativas (cerca de R$ 14 milhões): Neste item estão agrupadas as 

seguintes reduções que estarão sendo implementadas: 

i) centralização do pessoal administrativo nas unidades produtivas trazendo ganhos 

como redução de despesas de viagens e redução de despesas com aluguel através de 

mudança do atual escritório do grupo na Rua Funchal para um outro escritório de 

menor custo. Estas medidas serão implementadas no primeiro trimestre de 2010. 

ii) redução de serviços de consultoria e advocacia a serem obtidos com a 

reestruturação societária mencionada no item 3 deste anexo. 

iii) Redução de pessoas na área financeira através de incorporação dos ganhos de 

centralização em CP/CR, fiscal, recebimento, fiscal e contabilidade e melhoria de 

processos. 

iv) Consolidação de almoxarifados menores e ganho geral de produtividade. 
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4.2. Custos 

Em termos de custos, o Grupo Infinity está implementando diversas iniciativas que tem por 

objetivo reduzir sua estrutura de custos e promover ganhos de escala. Tais iniciativas 

deverão trazer resultados nas Safras 2009/10 e 2010/11. Destacamos abaixo as principais 

iniciativas. 

a) Custos Agrícolas/Industriais:  

i) busca de aumento da qualidade de cana (ATR). As medidas consistem em 

melhorias no gerenciamento das lavouras através de treinamento da mão-de-obra 

com o objetivo de reduzir impurezas minerais e vegetais na colheita e melhorar o 

corte da cana-de-açúcar. Além disso, também será implementada a utilização do 

software Ilab que possibilitará uma colheita mais produtiva. 

ii) Aumento do rendimento do corte manual, enquanto um maior nível de 

mecanização não é atingido. Tal iniciativa foi implementada e almeja o aumento de 

produtividade de corte de 6 toneladas/dia para 8 toneladas/dia e uma redução de 

30% da ociosidade com as seguintes medidas: 

� Seleção mais criteriosa dos atuais cortadores visando aumento do 

rendimento de corte e redução do absenteísmo. 

� Melhor coordenação das áreas de corte e realização de treinamento de 

fiscais e cortadores. 

� Implementar programa de incentivo de produção para os cortadores. 

iii) Aumento do rendimento do corte mecanizado e redução do custo de transporte 

de cana. Esta medida também foi implementada com as seguintes iniciativas: 

� Aumentar a disponibilidade de carregadeiras, tratores de reboque e 

transbordos. 

� Melhoria na disponibilização de peças, materiais e equipamentos de 

acordo com a frota de cada usina. 
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� Otimização da utilização da frota para transporte da cana-de-açúcar 

(adequação da densidade da carga). 

 

iv) Renegociação das áreas arrendadas, consistindo em devolução de áreas 

arrendadas sem produção e renegociação do valor de arrendamento. Tais 

renegociações estão em andamento. 

v) Renegociação dos preços de aquisição de cana de certos fornecedores. Tais 

renegociações estão em andamento. 

vi) Aumento do aproveitamento de moagem e redução de perdas na indústria. As 

seguintes ações estão sendo tomadas: 

� Melhorar a extração e eficiência das moendas 

� Redução de perda de álcool em evaporação nas dornas. 

 

b) Serviços e Materiais:  

i) reduções com aluguel de equipamentos como: pá-carregadeiras, retro-

escavadeiras, entre outros equipamentos. 

ii) renegociações com fornecedores de insumos industriais.  

iii) redução com material de embalagem. 

iv) não renovação de serviços de consultoria. 

c) Pessoal: O Grupo Infinity já realizou corte de mais 100 pessoas, principalmente nas 

áreas de recepção de cana, moagem, caldeiraria e manutenção elétrica e civil.  

 

Estas medidas atestam a preocupação do Grupo Infinity em re-adequar sua estrutura 

operacional com o objetivo de promover a retomada das suas operações com rentabilidade. 



 31

5. Análise de Viabilidade Econômica 

5.1. Meios de recuperação a serem empregados 

Conforme previsto no Artigo 50 da Lei 11.101/05 (“LRF”), o Grupo Infinity estará 

utilizando como meios de recuperação:  

a) venda de uma das suas usinas, no caso a “Usinavi” ou outra unidade e/ou 

obtenção de financiamento conforme detalhado no “Plano de Recuperação 

Judicial”. 

b) obtenção de prazos e condições especiais para pagamento das suas dívidas, 

conforme detalhado no “Plano de Recuperação Judicial”. 

c) possível aumento de capital social, conforme detalhado no “Plano de 

Recuperação Judicial”. 

d) redução de despesas administrativas, conforme descrito no item Reestruturação 

Administrativa e Operacional deste anexo (Item 4).  

e) cisão, incorporação e fechamento de capital de sociedades, conforme descrito no 

item Reestruturação Societária deste anexo (Item 3). 

5.2. Demonstração de viabilidade econômica do Grupo Infinity 

Com base nos meios de recuperação acima citados e nas premissas detalhadas abaixo foi 

avaliada a viabilidade econômica do Grupo Infinity e a demonstração da capacidade de 

pagamento das suas dívidas.  

 

Destacamos, no entanto, que as projeções econômico-financeiras e de fluxo de caixa 

elaboradas são estimativas e previsões com respeito a desempenho e eventos futuros do 

Grupo Infinity e se baseiam em diversas premissas e expectativas subjacentes que estão 

sujeitas à riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e suposições. Assim, existem 

fatores importantes que podem diferir materialmente dos resultados das projeções 
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econômico-financeiras e de fluxo de caixa. Os fatores incluem, mas não se limitam a: a) um 

declínio nas condições econômicas gerais, b) perdas devidas a riscos não-identificados ou 

previstos; c) variações de clima e/ou d) redução de preços do álcool e açúcar para níveis 

abaixo dos custos operacionais do grupo entre outros fatores de risco. Como resultado, não 

há garantia de que as projeções econômico-financeiras e de fluxo de caixa inclusas neste 

item irão ocorrer. Portanto, as projeções econômico-financeiras e de fluxo de caixa não 

devem servir como previsão dos resultados reais, e o Grupo Infinity não assume nenhuma 

responsabilidade ou obrigação pela precisão ou correção de nenhuma previsão e das 

premissas futuras. Este parágrafo se aplica a totalidade deste item (Item 5). 

 

Assim, para efeito das projeções econômico-financeiras e de fluxo de caixa elaboradas, 

foram consideradas as seguintes premissas: 

 

a) Venda da “Usinavi” em 31 de dezembro de 2009 pelo valor estimado de R$ 

295,6 milhões. Tal valor foi distribuído conforme premissa abaixo: 

  

i) O valor de R$ 115, 6 milhões foi eliminado dos passivos do Grupo Infinity 

através da transferência de tais passivos para o comprador da ‘Usinavi”. 

 

ii) O valor de R$ 180 milhões permanecerá na companhia para utilização em 

capital de giro e realização de investimentos agrícolas e industriais 

necessários para promoção de melhorias operacionais em suas usinas em 

operação (“Alcana”, “Cridasa”, “Disa” e “Paraíso”) e finalização dos 

investimentos necessários para o início das operações da sua usina em 

construção (“Ibirálcool”). Vide abaixo abertura e alocação dos valores que 

permanecerão no Grupo Infinity na figura 12. 

b) A obtenção de prazos e condições especiais para pagamento das suas dívidas, 

conforme detalhado no “Plano de Recuperação Judicial”. 

c) Redução de despesas administrativas, conforme descrito no item Reestruturação 

Administrativa e Operacional deste anexo (Item 4).  
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d) Implementação da Reestruturação Societária deste anexo (Item 3). 

Figura 12: Premissas dos usos de recursos provenientes da venda da “Usinavi” 

Investimentos – R$ Mil 
Dez/2009 até Mar/2011  Alcana Cridasa Disa Paraiso Ibiralcool Total 
Investimentos Agrícolas 14.122 9.194 21.533 650 2.422 47.920 

Expansão canavial 10.214 6.117 - 650 - 16.981 

Renovação canavial 592 - 16.930 - - 17.522 

Equipamento Agrícola 2.771 2.422 2.422 - 2.422 10.037 

Sustentabilidade 545 654 2.181 - - 3.380 

Investimentos Industriais 7.839 3.593 4.726 1.795 27.448 45.401 

Manutenção industrial 3.132 2.030 1.932 1.795 1.323 10.212 

Ibiralcool - - - - 26.125 26.125 

Eficiência Industrial 4.707 1.563 2.794 - - 9.064 

Outros Usos 18.645 19.462 42.642 4.739 1.190 86.679 

        Manutenção industrial 

contabilizada como custo             7.686              5.353              5.743              1.229                    -    20.011 

       Tratos culturais             2.861                    -              12.354                 436                    -    15.651 

      Capital de Giro 8.098 14.109 24.545 3.077 1.190 51.017 

Total 40.606 32.248 68.901 7.185 31.060 180.000 

Fonte: Grupo Infinity 

Notas:              
- Manutenção industrial de Dez/2009 até Mar/2011 
- Tratos culturais de Dez/2009 até Mar/2011   
- Capital de giro inclui fomento, impostos, entre outros. 
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5.2.1. Premissas de Investimentos Agrícolas 

 

Os investimentos agrícolas tem por objetivo elevar: i)  o volume de cana própria das usinas 

do grupo, ii) a mecanização da colheita e com isto reduzir custos agrícolas e o custo de 

corte carregamento e transporte, conforme visualizado abaixo. 

 

Figura 13: Premissas de Evolução da Cana total 

Cana Total 

Milhões de toneladas 

Safra 

2008/09 

Safra 

2009/10 

Safra 

2010/11 

Safra 

2011/12 

Safra 

2012/13 

Usinavi 2.209 1.948 - - - 

Alcana 718 1.200 1.138 1.200 1.250 

Cridasa 853 383 798 1.158 1.250 

Disa 1.148 955 858 1.200 1.250 

Ibirálcool - - 576 900 930 

Paraíso 432 748 805 925 925 

Total sem a Usinavi 3.152 3.286 4.175 5.383 5.605 

Total com a Usinavi 5.361 5.234 4.175 5.383 5.605 

Fonte: Grupo Infinity 

 

Figura 14: Premissas de Evolução da Cana própria 

Cana Própria 

Milhões de toneladas 

Safra 

2008/09 

Safra 

2009/10 

Safra 

2010/11 

Safra 

2011/12 

Safra 

2012/13 

Usinavi 1.402 1.041 - - - 

Alcana 81 187 129 440 426 

Cridasa - - - 198 257 

Disa 767 503 736 905 906 

Ibirálcool - - - - - 

Paraíso - 39 32 26 59 

Total sem a Usinavi 848 729 896 1.569 1.649 

Total com a Usinavi 2.250 1.770 896 1.569 1.649 

Fonte: Grupo Infinity 
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Figura 15: Premissas de Evolução da Mecanização 

Mecanização 

Percentual da colheita 

Safra 

2009/10 

Safra 

2010/11 

Safra 

2011/12 

Safra 

2012/13 

Safra 

2013/14 

Safra 

2014/15 

Alcana 8,37% 8,37% 12,6% 29,8% 45,6% 60% 

Cridasa 0,00% 0,00% 0,0% 20,0% 40,0% 60% 

Disa 20,00% 20,00% 30,0% 43,3% 53,3% 60% 

Paraíso 0,00% 0,00% 0,0% 20,0% 40,0% 60% 

Ibirálcool 0,00% 0,00% 0,0% 20,0% 40,0% 60% 

Fonte: Grupo Infinity 

 

Figura 16: Evolução do CCT: Embora os custos estejam inflacionados ao longo das 

projeções, percebe-se uma estabilização dos custos do CCT em função dos ganhos de 

mecanização. 

CCT 

R$/TC 

Safra 

2009/10 

Safra 

2010/11 

Safra 

2011/12 

Safra 

2012/13 

Safra 

2013/14 

Safra 

2014/15 

Alcana 22,2 23,2 23,7 23,4 23,5 23,6 

Cridasa 21,0 20,3 20,7 20,7 20,7 20,6 

Disa 21,7 23,2 23,7 23,0 23,1 23,4 

Paraíso 21,4 23,2 23,7 23,7 23,7 23,7 

Ibirálcool 21,7 23,21 23,72 23,72 23,73 23,75 

Fonte: Grupo Infinity 

 

5.2.2. Premissas de Investimentos Industriais 

 

Os investimentos industriais tem por objetivo preparar as usinas para elevação da sua escala 

de moagem e promover eficiências industriais. Tais investimentos irão promover redução 

dos custos industriais, conforme visualizado abaixo. 
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Figura 17: Evolução dos custos industriais 

Custos Industriais 

R$/TC 

Safra 

2008/09 

Safra 

2009/10 

Safra 

2010/11 

Safra 

2011/12 

Safra 

2012/13 

Alcana 28,1 11,7 11,5 11,2 11,7 

Cridasa 19,7 23,8 11,5 12,1 12,7 

Disa 16,4 12,9 10,1 10,9 11,4 

Paraíso 13,0 10,6 10,3 10,7 13,0 

Ibirálcool - - 7,6 (1) 10,7 11,1 

Fonte: Grupo Infinity 

Nota (1): Neste período não há custo industrial de entressafra, já que reflete o período de 

início das operações da Ibirálcool. 

 

5.2.3 Reestruturação Administrativa 

 

No âmbito da reestruturação administrativa, o Grupo Infinity já vem implementando uma 

série de medidas que objetivam cortar custos e despesas. Tais iniciativas estão detalhadas 

no item 4  deste anexo. 

 

5.2.4 Conclusões 

Conforme projeções realizadas, a partir i) da realização de investimentos agrícolas e 

industriais essenciais em suas usinas com os recursos provenientes da venda da “Usinavi”, 

ii) redução de despesas administrativas, iii) reestruturação da sua dívida e por conseqüência 

da sua estrutura de capital, o Grupo Infinity estará gerando fluxo de caixa suficiente para 

pagamento de suas dívidas e continuidade estruturada e sustentável de suas operações.  



5.3. Premissas de  Moagem  
 
Moagem de Cana 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Toneladas ('000) mar/08 mar/09 mar/10 mar/11 mar/12 mar/13 mar/14 mar/15 mar/16 mar/17 mar/18 mar/19 mar/20 mar/21 mar/22 

Nº de Meses => 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 12 meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 

 REALIZADO PROJETADO 

Cana Própria 1.555 2.250 1.770 896 1.569 1.649 1.743 1.977 1.879 1.718 1.671 1.720 1.752 1.803 1.805 

   Usinavi 1.516 1.402 1.041 - - - - - - - - - - - - 

   Alcana 39 81 187 129 440 426 431 513 508 413 436 443 446 452 456 

   Cridasa 0 - 0 - 198 257 280 285 241 255 264 272 279 284 284 

   Disa 0 767 503 736 905 906 955 1.094 975 926 881 905 925 962 955 

   Ibirálcool 0 - 0 - - - - - - - - - - - - 

   Paraíso 0 - 39 32 26 59 76 84 155 124 91 100 101 104 109 

Cana de Terceiros 2.284 3.111 3.464 3.278 3.814 3.956 4.162 4.128 4.226 4.387 4.434 4.385 4.353 4.302 4.300 

   Usinavi 694 806 907 - - - - - - - - - - - - 

   Alcana 866 638 1.013 1.009 760 824 969 987 992 1.087 1.064 1.057 1.054 1.048 1.044 

   Cridasa 724 853 383 798 960 993 1.120 1.215 1.259 1.245 1.236 1.228 1.221 1.216 1.216 

   Disa - 382 452 122 295 344 295 156 275 324 369 345 325 288 295 

   Ibirálcool - 0 (0) 576 900 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 

   Paraíso - 432 708 773 899 866 849 841 770 801 834 825 824 821 816 

Cana Total 3.838 5.361 5.234 4.175 5.383 5.605 5.905 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105 6.105 

   Usinavi 2.210 2.209 1.948 - - - - - - - - - - - - 

   Alcana 904 718 1.200 1.138 1.200 1.250 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

   Cridasa 724 853 383 798 1.158 1.250 1.400 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

   Disa - 1.148 955 858 1.200 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 

   Ibirálcool - 0 - 576 900 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930 

   Paraíso - 432 748 805 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 
925 
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5.4 Premissas de Produtividade Agrícola             

Produtividade 
Agrícola Safras ==> 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

    mar-08 mar-09 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 Mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 mar-21 Mar-22 

Nº de Meses =>   
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 

  Unidades REALIZADO PROJETADO   

Usinavi                 

  TC/há 
76,85 79,05 76,83 - - - - - - - - - - - - 

  ART/TC 
155,20 151,54 147,98 - - - - - - - - - - - - 

Alcana  
               

  TC/há 
68,69 67,66 74,21 71,22 83,52 80,04 81,55 83,10 76,88 71,87 75,87 77,15 77,77 78,79 79,48 

  ART/TC 

161,30 159,70 141,60 153,28 153,00 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 

Cridasa  
               

  TC/há 

67,07 63,36 62,15 72,13 76,04 75,01 72,89 69,33 68,05 72,07 74,46 76,76 78,73 80,20 80,20 

  ART/TC 

155,50 144,20 139,99 157,15 155,00 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 

Disa  

               

  TC/há 

60,96 62,66 58,50 71,14 78,98 81,62 83,30 81,21 76,11 74,69 75,35 77,43 79,02 79,87 79,24 

  ART/TC 
153,80 151,70 148,29 155,23 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 152,50 

Ibirálcool  

               

  TC/há 
72,83 83,06 88,54 94,21 91,43 84,92 82,52 83,07 83,07 83,14 83,14 83,14 83,14 83,14 83,14 

  ART/TC 

- 141,70 149,00 155,55 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 153,50 

Paraíso  
               

  TC/há 
- 89,96 89,16 83,09 82,58 85,15 84,69 94,68 96,31 79,76 74,03 81,62 82,42 84,93 88,78 

  ART/TC 

- 153,20 143,90 150,15 151,20 153,00 156,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 



 

5.5. Premissas de Produtividade Industrial 

Produtividade 
Industrial Safras ==> 

2009/10 
 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

    mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 mar-18 mar-19 mar-20 Mar-21 Mar-22 

Nº de Meses =>   
12 

meses 
12 

meses 12 meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 
12 

meses 

  Unidades Projetado   

Alcana                             

   Álcool Hidratado L/TC 
72,97 80,67 85,79 85,96 85,96 85,96 85,96 85,96 85,96 85,96 85,96 85,96 85,96 

   Açúcar Cristal Sacas 50kg/TC 

2,56 2,54 2,63 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Cridasa                

   Álcool Hidratado L/TC 

      74,70        81,70        86,91        85,96        85,96        85,96        85,96        85,96        85,96        85,96        85,96        85,96        85,96  

   Álcool Anidro L/TC 
      71,69        78,41        83,41        82,49        82,49        82,49        82,49        82,49        82,49        82,49        82,49        82,49        82,49  

Disa                

   Álcool Hidratado L/TC 
      77,48        83,01        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48        85,48  

   Álcool Anidro L/TC 
      74,36        79,66        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04        82,04  

   Açúcar Cristal Sacas 50kg/TC 

        2,40          2,61          2,67          2,74          2,74          2,74          2,74          2,74          2,74             -               -               -               -    

Ibirálcool                

   Álcool Hidratado L/TC 
      79,37        80,38        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55        85,55  

                              

Paraíso                             

   Álcool Hidratado L/TC 
      78,84        79,99        82,78        84,18        85,84        86,94        86,94        86,94        86,94        86,94        86,94        86,94        86,94  
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5.6. Estimativa de  Fluxo de Pagamentos dos Credores   
 
Nº Ano Safra Último Mês Fluxo de Pagamentos 

por Ano Safra 
Principal e Juros 

Fluxo de Pagamentos 
por Ano Safra  

Principal e Juros 

Fluxo de Pagamento 
por Ano Safra 

Principal e Juros 
   “Credores Quirografários” 

Opção 1 
“Credores Garantia Real” “Credores Aderentes” 

   R$ mm R$ mm R$ mm 
1 Safra 2009/10 Março/2010 (Obs 3) 0 9,9 
2 Safra 2010/11 Março/2011 1,3 0 3,5 
3 Safra 2011/12 Março/2012 5,8 0 3,6 
4 Safra 2012/13 Março/2013 8,0 0 1,4 
5 Safra 2013/14 Março/2014 8,0 0 1,2 
6 Safra 2014/15 Março/2015 9,3 0 1,0 
7 Safra 2015/16 Março/2016 13,0 37,0 7,0 
8 Safra 2016/17 Março/2017 13,0 43,3 8,4 
9 Safra 2017/18 Março/2018 13,0 42,8 8,3 
10 Safra 2018/19 Março/2019 14,0 42,3 8,1 
11 Safra 2019/20 Março/2020 14,0 151,8 24,8 
12 Safra 2020/21 Março/2021 14,0 0 0 
13 Safra 2021/22 Março/2022 14,0 e anos subseqüentes (Obs 4) 0 0 

 
Observações 
 
Obs. 1) As projeções de pagamento previstas foram elaboradas tendo com base a lista de credores constante no Anexo 2. 
 
Obs. 2) Ano Safra: O “Ano Safra” compreende o período de 01 de abril até 31 de março de cada ano. 
 
Obs. 3) Conforme descrito na Cláusula 10.2 do Plano de Recuperação Judicial “ os credores quirografários titulares de 
créditos não superiores a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) serão integralmente pagos em até 30 (trinta) dias da data da 
homologação do plano. Assim, haverá fluxo de pagamento destinado a tais credores, porém separadamente do fluxo de caixa 
acima descrito. 
 
Obs. 4) Fluxo considerado para o ano safra 2021/22 e anos subseqüentes se houver saldo a pagar na classe de quirografários. 
  
Obs. 5) As projeções de pagamento previstas excluem os créditos transferidos junto com a venda da Usinavi em dezembro de 
2009, premissa adotada nas projeções econômico-financeiras. Os créditos transferidos por classe somam aproximadamente os 
seguintes valores por classe de credor: Garantia Real: R$ 64,4 milhões, Quirografário: R$ 13,5 milhões e “Aderentes”: R$ 
36,6 milhões. 
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6. Perspectivas de Mercado 

 

6.1. O Setor Sucroalcooleiro Brasileiro 

 

O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e exportação de vários produtos 

agropecuários, sendo o maior produtor e exportador de açúcar do mundo de acordo com 

dados do USDA (United States Department of Agriculture).  

A matéria-prima, a cana-de-açúcar, é um insumo competitivo devido ao seu baixo custo de 

produção e alta eficiência energética em comparação a outros insumos como milho e 

beterraba, segundo informações também do USDA. O Brasil se beneficia de ampla área 

agrícola e clima favorável a essa cultura, possibilitando a colheita de cana-de-açúcar 

durante todo o ano, com alta produtividade de açúcar por hectare.  

As principais regiões produtoras são o Centro-Sul e o Nordeste. Na região Centro-Sul a 

colheita geralmente ocorre entre os meses de abril e novembro e na região Nordeste 

geralmente entre os meses de outubro até março do ano seguinte. Segundo o CONAB, 

apenas 2,8% da terra arável no Brasil, ou aproximadamente, 5,5 milhões de hectares são no 

momento usados para a produção de cana-de-açúcar, o que confere ao Brasil uma margem 

significativa para a expansão de sua capacidade de produção, dependendo das condições do 

mercado e da terra disponível ser adequada para o cultivo da cana-de-açúcar.  

Outro fator de destaque é que a indústria sucroalcooleira brasileira também se beneficiou de 

investimentos em tecnologia, incluindo desenvolvimento de variações de plantas e técnicas 

de cultivo. Como resultado de todos esses fatores, os custos de produção no Brasil são 

significativamente inferiores aos de outros grandes produtores globais, inclusive Índia, 

China e Estados Unidos, segundo dados da consultora FO Licht.  

O Brasil é um dos maiores mercados consumidores de Álcool e Açúcar, tendo o consumo 

de açúcar crescido com o aumento do consumo de alimentos processados e o consumo de 

Álcool com políticas de incentivo a combustíveis alternativos. O Álcool Anidro, de acordo 

com a Resolução nº 37 do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool de 27/06/2007, 

é misturado obrigatoriamente à gasolina na proporção de 25%. Por sua vez, a demanda por 

Álcool Hidratado tem aumentado em virtude do crescimento da venda de veículos flex fuel, 
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que podem usar tanto gasolina quanto álcool. Segundo dados da ANFAVEA (Associação 

Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) o percentual de licenciamento de 

automóveis e comerciais leves flex fuel foi de 86% do total dos veículos licenciados em 

2007; 87,2% do total dos veículos licenciados em 2008 e 88,3% do total dos veículos 

licenciados até junho de 2009. 

 

6.2.Perspectivas do Mercado Brasileiro 

 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, na safra 08/09 (abr08-mar09), a produção 

brasileira de cana-de-açúcar totalizou 572.6 milhões de toneladas, das quais 39% foram 

destinadas à produção de açúcar e 61% à produção de álcool. Do total da produção de 

álcool, 64% foi representado por álcool hidratado e 36% por álcool anidro. Em termos de 

volumes físicos, estes percentuais resultaram em uma produção anual de 31,5 milhões de 

toneladas de açúcar, 18,0 bilhões de litros de álcool hidratado e 9,6 bilhões de litros de 

álcool anidro. 

De acordo com as estimativas da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), para 

09/10 (abr09-mar10), a expansão total da cana-de-açúcar processada deve variar entre 8,6% 

sobre o mesmo período no ano anterior (mínimo) e 10,7% sobre o mesmo período no ano 

anterior (máximo), alcançando entre 622 milhões de toneladas e 633,7 milhões de 

toneladas. Do total da cana-de-açúcar processada, 44,8% devem ser destinados à produção 

de açúcar e 55,2% à de etanol. 

Em virtude da principal atividade operacional do grupo Infinity estar voltada para a 

produção de álcool, estaremos analisando com maior ênfase o mercado de álcool e em 

especial o mercado e perspectivas do álcool hidratado que é o principal produto do grupo, 

conforme mencionado no tópico “Descrição do grupo Infinity”. 

 

6.2.1. Álcool 

Conforme visualizamos na tabela abaixo, as taxas médias de crescimento da produção de 

álcool são bastante expressivas e superiores às taxas médias de crescimento da produção do 

açúcar. 
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Decompondo a produção de álcool entre hidratado (utilizado como combustível em 

substituição à gasolina) e anidro (misturado à gasolina), observamos um substancial 

crescimento do álcool hidratado, em detrimento do álcool anidro. Assim, como vemos no 

gráfico abaixo, enquanto o crescimento médio do álcool hidratado no período 

compreendido entre a safra 2001/02 e 2008/09 foi de 21%, o crescimento médio do álcool 

anidro no mesmo período foi de 6%.  

Figura 18: Produção brasileira em bilhões de litros de Álcool Hidratado e Álcool Anidro 
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Fonte: Ministério da Agricultura 

Este grande diferencial entre o crescimento da produção do álcool hidratado e do anidro é 

fundamentalmente atribuído à introdução dos veículos flex fuel, fato que impulsionou 

drasticamente o consumo do álcool hidratado.  Conforme visualizado na tabela abaixo, os 

veículos flex fuel foram lançados no mercado brasileiro em 2003 e naquele ano, eles 

representavam apenas 3,7% das vendas de veículos de passeio e utilitários de pequeno 

porte. Nos anos subseqüentes as vendas dos veículos flex fuel dispararam e atualmente 

correspondem a cerca de 88,3% do total do total dos veículos licenciados até junho de 

2009.  
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Figura 19: Evolução do licenciamento de veículos flex fuel 
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Fonte: ANFAVEA 

 

Os veículos flex fuel permitem aos consumidores optar pelo uso de gasolina ou álcool 

hidratado. A decisão entre utilizar gasolina ou álcool hidratado é meramente relacionada ao 

fator preço, ou seja, o álcool hidratado é mais vantajoso se custar menos de 70% do preço 

da gasolina em decorrência da diferença de 30% entre a relação de energia contida no 

etanol hidratado em relação à  energia contida na gasolina.  Por esse motivo, o desconto do 

etanol hidratado em relação à gasolina precisa ser observado. Nos últimos sete anos, os 

preços ao consumidor do etanol hidratado foram, em média, 60,9% dos preços da gasolina, 

atingindo um ponto de mínimo em 51,5% em abr/04 e o ponto de máximo em 77,8% em 

mar/06.  Atualmente, o etanol hidratado no Brasil é vendido a 57,7% do preço da gasolina. 

Por isso, apesar da diferença na tributação e no frete, entre os estados do Brasil, o consumo 

do etanol hidratado é vantajoso na maioria dos estados brasileiros. 

Em termos de perspectivas, segundo estimativas da Conab, a produção de etanol deve 

atingir entre 27,8 bilhões de litros (+0,72% sobre o ano anterior) e 28,6 bilhões de litros 

(+3,6% sobre o ano anterior). Decompondo a produção de etanol entre anidro e hidratado, 

temos que a produção de etanol anidro deve cair para entre 9,2 bilhões de litros (-4,1% 

sobre o ano anterior) e 9,4 bilhões de litros (-2,0% sobre o ano anterior), enquanto a 
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produção do hidratado deve crescer e alcançar entre 18,5 bilhões de litros (+2,7% sobre o 

ano anterior) e 18,8 bilhões de litros (+4,4%% sobre o ano anterior). A expectativa de 

crescimento para o álcool hidratado é reflexo direto do crescimento da produção de 

veículos flex fuel, conforme anteriormente mencionado.  

Levando em conta que os cerca de 8,1 milhões de veículos flex fuel vendidos de 2003 até 

junho de 2009 segundo dados da ANFAVEA, representam menos de 30% da frota total de 

veículos brasileira e que a participação das vendas de veículos flex fuel vem crescendo a 

cada ano é possível prever que a frota brasileira estará próxima dos 100% de veículos flex 

fuel em alguns anos. Com isto o consumo doméstico do álcool hidratado deve acompanhar 

este potencial crescimento da frota de veículos flex fuel.  
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6.2.2. Açúcar 

Para o açúcar, a Conab estima que a produção de açúcar alcançará entre 36,4 milhões de 

toneladas (+15,5% sobre o ano anterior) e 37,9 milhões de toneladas  (+20,3% sobre o ano 

anterior). Abaixo apresentamos tabela com os dados históricos da produção do açúcar que 

apresentou crescimento médio de 8% no período compreendido entre a safra 2001/02 e 

2008/09. 

 

Figura 20: Produção brasileira de Açúcar 
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Fonte: Ministério da Agricultura 
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6.3.Exportações Brasileiras 

 

6.3.1. Álcool 

Apesar do mercado internacional do álcool ser menos desenvolvido quando comparado 

com o mercado internacional do açúcar, destacamos que o Brasil também se posiciona 

como o maior exportador mundial. Segundo os dados da SECEX (Secretaria de Comercio 

Exterior), em 2008, as exportações brasileiras de etanol alcançaram 5,1 bilhões de litros, 

uma elevação de 47,3% sobre o ano anterior. Além disso, as exportações de etanol vêm 

crescendo significativamente nos últimos anos. A composição das exportações de etanol 

por país, é a seguinte: 62% em média são exportados para cinco países, e os outros 38% 

para aproximadamente 30 países diferentes. Os Estados Unidos geralmente respondem 

pelas parcelas mais expressivas, em média 26,4% do total (2004-2008), seguidos pela 

Holanda com 15%, pelo Japão com 8,8%, Jamaica com 6,3%, e El Salvador com 5,4%.  

Em termos de perspectivas, como há uma demanda doméstica crescente para o etanol 

hidratado em função do crescimento da frota de veículos “flex fuel”, a quantidade 

disponível para exportação deve ser mantida ou apresentar pequena variação. 

Adicionalmente, para os próximos anos, não se espera nenhum aumento substancial nas 

exportações do etanol, pois o Brasil ainda necessita desenvolver a infra-estrutura logística 

para exportar volumes maiores.  

6.3.2. Açúcar 

O Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo e respondeu por 42% de toda a 

exportação mundial de açúcar na Safra 2008/09, segundo dados do USDA (United States 

Department of Agriculture). Na Safra 2008/09 as exportações do açúcar brasileiro 

alcançaram 20,2 milhões de toneladas, ou um crescimento de 2,5% em relação à safra 

2007/08. Segundo dados da SECEX, do total de açúcar brasileiro exportado, quase 50% são 

destinados a cinco países e os outros 50% para aproximadamente 100 países diferentes. A 

Rússia absorve a maior parcela das exportações brasileiras, representando em média 25,4% 

(2000-2008) do total, seguida pela Nigéria com 7,3%, o Egito com 6,6%, a Arábia Saudita 

com 4,1%, e a Argélia com 3,5%. 
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Segundo ainda dados do USDA, para a safra 2009/10, as exportações brasileiras de açúcar 

deverão atingir 24,3 milhões de toneladas ou um crescimento de 20% em relação à safra 

2008/09, devido, basicamente, à queda na produção indiana, afetando com tendência de alta 

os preços internacionais do açúcar assim como o volume da produção brasileira com 

tendência de crescimento. No acumulado do ano (Janeiro a Abril), as exportações 

brasileiras de açúcar subiram 38,8% sobre o mesmo período de 2008, já refletindo a 

acentuada queda na produção indiana. 

 


