CLEALCO DIVULGA SEUS RESULTADOS AO MERCADO APÓS
SUPERAR SAFRA DE DESAFIOS
Período 2014-2015 registrou crescimento de 12,3% no volume de
moagem

O Grupo Clealco (Clealco Açúcar e Álcool S.A.), que possui três
unidades produtivas localizadas nos municípios de Clementina, Queiroz e
Penápolis, irá divulgar ao mercado no dia 16 de julho, quinta-feira, seus
resultados referentes à safra 2014-2015.
O período apresentou um cenário bastante adverso para o setor
sucroenergético, uma vez que a crise econômica nacional e setorial impactou
diretamente nas organizações.
Ainda assim, a Clealco cresceu 12,3% no volume de cana-de-açúcar
esmagada, que atingiu a marca recorde de 9,2 milhões de toneladas, um
milhão a mais que o exercício anterior. Por mais um ano, registrou lucro
operacional, reportado em R$ 50,2 milhões.
O Grupo registrou crescimento também nas produções de açúcar VHP
(Very High Polarization), com 626,7 mil toneladas, 6,5% a mais que na safra
13-14, e de etanol hidratado, que cresceu 10,3%. Houve ainda a primeira
produção de etanol anidro, com um volume de 39,8 mil m³.
Na safra 14-15, a Empresa enfrentou grandes desafios, entre eles: a
perda de 12% no volume de cana disponível, gerada por uma seca histórica;
a valorização do dólar em 41,6% (de R$ 2,26 para R$ 3,20), refletindo
negativamente no resultado econômico do período; a perda de valores no
faturamento de produtos decorrente da política interna do país em relação
aos combustíveis; o excesso global de produção de açúcar, que reduziu os
preços da commodity; a dificuldade de renovação de crédito enfrentada
devido ao risco do país e do setor.

Nas últimas três safras, a Clealco, que historicamente investe e
acredita no setor sucroenergético, evoluiu em 20% sua capacidade de
moagem, deixou de efetuar a queima da palha da cana, atendendo ao
protocolo agro ambiental, e consolidou projetos de melhorias em busca de
excelência operacional.
Neste período, realizou investimentos de R$ 242 milhões em novos
plantios e áreas de reforma das lavouras de cana-de-açúcar; R$ 130,3
milhões em equipamentos para mecanização, o que resultou na eficiência
dos custos de produção; R$ 19,2 milhões na produção de etanol anidro; R$
35,9 milhões na construção de uma nova caldeira, melhorando o
desempenho industrial; R$ 4,8 milhões em cogeração de energia; R$ 55,5
milhões na reposição de imobilizado e R$ 256,6 milhões na aquisição e
melhorias da terceira unidade do Grupo, a Clealco Penápolis. Somados,
esses investimentos chegam ao montante de R$ 745,2 milhões.
Diante dos novos cenários e previsões de mercado, a Companhia já
tomou medidas para enfrentar de maneira sustentável as dificuldades
apresentadas, como a revisão orçamentária para a safra 15-16, mudanças na
gestão executiva, e a reestruturação da dívida de curto prazo, buscando
reestabelecer o equilíbrio e liquidez financeira.
O Grupo Clealco possui estrutura adequada e fortalecida de ativos
geradores de caixa, e mantém a confiança no sucesso destas ações,
prevendo reverter os resultados negativos em curto prazo, mantendo a
credibilidade que possui junto ao mercado.
Na safra 2015-2016, a Clealco estima esmagar 10,7 milhões de
toneladas de cana, crescimento de 16% comparado à safra 14-15, produzir
790 mil toneladas de açúcar, 320 mil m³ de etanol e 151 mil MWh de energia.
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