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CONSECANA-AL

PREÇO MÉDIO - R$/Kg ATR

* O preço da tonelada de cana depende da quantidade de ATR obtida. ATR = Açúcar Total Recuperável

Preço da Cana-de-Açúcar*

SAFRA: 2020/2021

Líquido

1,0491

0,9897

Bruto

1,0651

1,00480,6868

Média Mês

Média Acumulada

Var. % = safra 20/21 sobre 19/20

ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO
COMPARATIVO DE SAFRAS - 2019/20 X 2020/21

Açúcar Total
(t)

Álcool Total
3(m )

Recuperação
 industrial 

(Kg ART/ Ton Cana)

15.360.269 1.224.703 453.913 138,742019/20

Safra

15/JFEV/20

Cana Moída
(t)

Posição
Acum. em

2020/21 15/ FEV/ 21 14.567.532 1.226.116 356.989 133,79

- 5,16% - 21,35% - 3,59%Variação %

Mês: FEVEREIRO - 2021

0,12%

A Usina Caeté, Matriz, 
concluiu a safra 2020/2021 
premiando 137 colaboradores 
q u e  a t u a r a m  d e  m a n e i r a 
diferenciada nas áreas agrícola e 
industrial. As homenagens foram 
realizadas nos últimos dias 11 e 
12,  seguindo as regras de 
distanciamento e as medidas 
sanitárias necessárias.

O gerente agrícola corporati-
vo das Unidades do Nordeste, 
Mário Sérgio Matias da Silva, fez 
um balanço da safra e destacou o 
empenho  de  todos.  “Essa 
moagem representou um divisor 
de águas na evolução da Caeté e 
foi bastante desafiadora. Nos 
deparamos com mudanças 
importantes, desde as estruturan-
tes, ao manejo na condução dos 
canaviais, a adaptação de uma 
nova filosofia de gestão, a busca 
por excelência operacional, o 
aumento da confiança e no 
protagonismo dos colaboradores 
e na adaptação e convivência com 
uma pandemia, que parece não 
ter fim”, afirmou Mário Sérgio.

De acordo com ele, os ganhos 
na produtividade refletiram a 
seriedade de um trabalho coeso e 
de uma equipe que não mediu 
esforços para trilhar os desafios. 
“Entendo que saímos vencedores 
e estamos muito mais fortaleci-
dos em comparação ao início da 
safra! Creio que rompemos uma 
primeira etapa daquilo que 
almejamos: ‘Buscar a alta 
performance nos indicadores 
agrícolas e operacionais’. Esta 

será nossa missão de hoje em 
diante! Estamos no caminho certo 
e a participação e dedicação de 
cada colaborador será fundamen-
tal para continuarmos nossa 
caminhada, e tenho a certeza que 
podemos contar com esse apoio. 
Externo minha felicidade em 
fazer parte da construção deste 
novo capítulo, que será de vitórias 
e de enorme sucesso. ‘Orgulho de 
ser Caeté’ é a frase que norteia 
nossa caminhada e nos faz 
acreditar em dias melhores! Nos 
preparemos a partir de agora para 
a próxima safra”, destacou.

Já o gerente corporativo 
enfatizou o apoio e comprometi-
mento de toda a equipe, fazendo 
um agradecimento especial aos 
dirigentes da companhia. “Quero 
agradecer à Caeté, em especial 
aos acionistas e a direção, pela 

confiança depositada”.
Na avaliação de Cláudio 

Antônio Tyrrasch,  gerente 
industrial da Caeté, os resultados 
superaram as expectativas e a 
safra foi concluída com grande 
êxito. “A usina esmagou 1,763 
milhão de toneladas de cana, 
r e g i s t r a n d o  u m  a u m e n t o 
percentual de 6,8%, acima do 
ciclo anterior. Foram produzidos 
2,997 milhões de sacos de açúcar, 
número superior ao da safra 
passada, e 45,6 milhões de litros 
de etanol. Alcançamos uma 
eficiência de moagem de 90,8% 
numa safra com poucas chuvas e 
poucas quebras. A recuperação 
em ART de 88,4% foi acima dos 
88% planejados. Foi a melhor das 
minhas 36 safras! Fruto do 
trabalho, dedicação e profissiona-
lismo de toda equipe”, finalizou.

Caeté: fim da safra 20/21 foi 
comemorado com premiação

Reuniões ocorreram nos dias 11 e 12 de março seguindo os protocolos sanitários
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