ESCALAPB
2%

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

95%

98%

PB

100%

ESCALACOR

Produto: ESTADO - SP - 22 - 28/02/07

2%

5%

10%

15%

20%

30%

40%

50%

B22 -

60%

70%

COR

80%

85%

90%

95%

98%

100%

Cyan Magenta Amarelo Preto

%HermesFileInfo:B-22:20070228:

B22 NEGÓCIOS

QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2007
O ESTADO DE S.PAULO

AGRONEGÓCIO

Minoritários levam Vale do Rosário
Grupo de acionistas que se rebelou contra oferta da Cosan comprou a usina de açúcar e álcool por R$ 800 milhões
PAULO LIEBERT/AE-2/6/2000

Agnaldo Brito

Os acionistas minoritários da
usina Vale do Rosário selaram
ontem a derrota do Grupo Cosan na disputa pelos ativos da
empresa. O empresário Rubens Ometto, controlador da
Cosan, havia feito uma oferta
de US$ 750 milhões por 100%
do capital da Vale do Rosário.
Mas os minoritários, donos de
49,8% das ações, reagiram e
exerceram o direito de preferência de compra das ações que
estavam nas mãos de acionistas majoritários.
A operação será uma das
maiorestransferênciaderecursos para pessoas físicas da região de Ribeirão Preto e encerrou uma disputa acirrada pelo
controle do segundo maior grupo usineiro do País, considerado estratégico para quem quer
crescer rapidamente na produ-

Empresa açucareira
mantém os planos
de fusão com a
Santa Elisa
ção de álcool combustível.
Segundo Cícero Junqueira
Franco, um dos sócios da Vale
do Rosário, ontem mesmo foram feitos os pagamentos a
quem queria vender suas
ações. “Foram pagos cerca de
R$ 800 milhões para os acionistas que desejavam sair. Tudo
foi acertado na hora.”
Aoperação foi viabilizadapelo Bradesco, que colocou R$
1,35 bilhão a disposição dos minoritários. Eles usaram parte
dos recursos para a aquisição
de 80% das ações da Vale do Rosário. O Grupo Cosan tentou
barrar a operação na Justiça,
mas não obteve sucesso.
A parte dos recursos do Bra-

desco que ainda não foi utilizada será destinada a concluir a reestruturação do
quadro societário. Dentro do
grupo de 49,8% de acionistas
que exerceram o direito de
preferência e tiraram a Cosan do negócio há acionistas
que querem vender suas
ações da empresa.
Asnegociaçõesparaalcançar um quadro acionário
mais enxuto devem demorar
cerca de 90 dias, prevê. Junqueira,quedetém8%docapital, disse que tentará elevar
sua participação.
Ao mesmo tempo, a Vale
do Rosário mantém o plano
de promover uma fusão com
a Companhia Energética
Santa Elisa. Juntos, o grupo
teriauma capacidadedeprocessar 20 milhões de toneladasdecana porsafra.“Oprocesso de fusão já corre junto
com a reestruturação societária”, afirma.
A previsão é que a fusão
traga redução de gastos de
20% a 25%. A fusão é uma das
condiçõesimpostaspelas administradoras de fundos de
investimentos Gávea e GG,
do ex-presidente do BC, Armínio Fraga, e do ex-ministro do Planejamento, Antonio Kandir. “São alguns dos
interessados.Outroconhecido é o BNDESPar. Mas há
mais gente”, diz Junqueira.
OMETTO

O acionista da Vale do RosáriofaloudavitóriasobreaCosan.“Nãoquero oOmetto como sócio. Tenho medo de ser
sócio dele, porque ele é mais
esperto do que eu. O que dizem é que ele é muito duro
com os minoritários. Só quero ele nas lutas políticas do
setor”. Procurado, Ometto
não quis comentar as declarações do colega usineiro.●

RIVALIDADE- “Não quero o Ometto (dono da Cosan) como sócio. Ele é mais esperto do que eu”, diz Junqueira, líder dos acionistas minoritários

Grupo Bunge estuda a construção
de usina de açúcar e álcool no Brasil
O bom momento do setor de
açúcar e álcool vem atraindo a
atenção de pesos pesados da indústria. O grupo Bunge, que
tem seu nome tradicionalmente ligado à soja, já definiu que o
setoré agorauma dassuas prioridades no Brasil. O grupo chegou até a estudar a compra da
usinaVale do Rosário,masonegócio acabou não indo à frente.
“Agora estamos olhando outras alternativas, inclusive

PROJETOS SOCIAIS

eventualmente construir uma
novausina”,disseontemopresidente da Bunge Fertilizantes,
MárioBarbosa.Oexecutivo,porém, não deu mais detalhes dos
planos da empresa.
Na área de fertilizantes, os
investimentos da Bunge recentemente concluídos ou ainda
em andamento totalizam US$
450 milhões. O maior deles é a
ampliaçãoem50% dacapacidade de produção na mina de Ara-

xá (MG), mais a expansão da
unidade de ácido sulfúrico, que
juntos representam cerca de
US$ 200 milhões em aportes.
Além disso, a companhia destinou US$ 250 milhões para investimentos portuários.
Segundo ele, a expectativa é
que o consumo de fertilizantes
no País ao longo deste ano volte
aos níveis de 2004, quando foram vendidos 22,8 milhões de
toneladas do produto.
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O lucro das
lâmpadas
‘ecológicas’
Produtos com viés ambiental elevam
as receitas da Philips e da GE

Em tempos de preocupação
com mudanças climáticas, o
que é verde, definitivamente,
vende. Produtos eficientes e
que contribuem de alguma forma para a preservação do meio
ambiente engordaram as receitas mundiais da Philips em € 4
bilhões em 2006 (R$ 11 bilhões).
O valor é o dobro da receita de
2005ecorrespondea15%dofluxo de rendatotal da companhia.
A gigante General Electric
ainda não divulgou o balanço da
produção com apelo ecológico,
a chamada linha Ecoimagination, mas em 2005, a receita
a

atingiu a marca de US$ 10 bilhões (R$ 21 bilhões).
Dentro das linhas Ecoimagination da GE e GreenFlagship
da Philips destacam-se produtos para iluminação, como lâmpadasfluorescentesdeuso residencial, profissional ou para
fins de iluminação pública. São
produtos que se encaixam perfeitamente no marketing ecológico – são mais eficiente do ponto de vista de consumo de energia, ajudam a economizar na
conta de luz, além, claro, de engordar os lucros das empresas
poragregar bem maisvalor que
as incandescentes.
As lâmpadas fluorescentes
chegam a custar 10 vezes mais
que as comuns, que não passam
de R$ 2. Para o consumidor, a
economia na conta de luz é de
US$ 4 em um ano, passando para US$ 10 por ano durante os
cincoanos seguintes.Eoimpacto ambiental não é desprezível,
dadoque19%doconsumodeeletricidadenomundo édirecionado para iluminação.
Não é por outra razão que os
fabricantesmundiaisde lâmpadas – como Philips, GE, Osram
–, estão liderando uma campanha internacional de substitui-

TENDÊNCIA – Manuel Frade, da Philips: soluções mais econômicas
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€4

bilhões
foi a contribuição dos produtos
com apelo ambiental para a receita do grupo holandês Philips no
ano passado. O valor corresponde
a 15% da receita total do grupo

US$ 10

bilhões
foi a receita da americana General
Electric em 2005 com a linha Ecoimagination, de produtos com viés
ecológico

80%

da iluminação residencial na Europa e no Brasil ainda é feita com
lâmpadas incandescentes, que
consomem mais energia que as
lâmpadas fluorescentes

19%

do consumo de eletricidade no
mundo vem da iluminação
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Mariana Barbosa

Barbosa afirmou também
queacompanhiaestárespeitandoadecisãojudicial quesuspendeu o processo de reestruturação societária da Fosfertil, cuja
retomada vai depender exclusivamente de um novo posicionamentodaJustiça. “Há umaliminar suspendendo a operação.
Estamos respeitando essa liminar e tentando cassá-la”, afirmou Barbosa.
A interrupção do processo,
segundo o executivo, traz prejuízos à Fosfertil, uma vez que
há sinergias estimadas em US$
50 milhões ao ano a partir da
fusão com a Bunge Fertilizantes. ● STELLA FONTES, ANA CONCEI-

ção total, até 2010, de lâmpadas
incandescentes tradicionais
por fluorescentes, que consomem até 80% menos energia.
Cerca de 80% da iluminação
residencial da Europa e também do Brasil ainda é feita com
lâmpadasincandescentes–produto que praticamente não sofreu evolução tecnológica desde os tempos de Thomas Edson, em fins do século 19. Nada
menos que 95% da energia consumida é desperdiçada na forma de calor. Já as econômicas,
inventadas na década de 80,
nasceram 65% mais eficientes.
Hoje, nos modelos de ponta, essa eficiência chega a 85%.
“A questão da sustentabilidade virou um grande negócio”, diz o CEO da Philips IluminaçãoparaAméricaLatina,Manuel Frade. “Há um forte movimento de substituição de projetos de iluminação por soluções
mais econômicas.”

O mercado de lâmpadas
econômicas no Brasil tem
crescido cerca de 30% ao
ano, enquanto o de incandescentesestáestagnado.Oapagão em 2001 foi o grande propulsor: as importações saltaram de 8 milhões de unidades para 80 milhões.
O programa de Eficiência
Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), que obriga os distribuidores de energia a investir 0,25% da receita anual em
programas de eficiência tem
contribuído para impulsionar as vendas. Os projetos
preferidos das distribuidoras consistem, basicamente,
na aquisição e distribuição
gratuita de lâmpadas econômicas. No ano passado, 64
distribuidoras compraram
2,7 milhões de lâmpadas.
No entanto, o consumo de
fluorescentes compactas –
de uso residencial – ainda é
baixo e nenhum fabricante
sedispôsafabricá-lasnoBrasil. Hoje os três líderes – Philips, GE e Osram – têm 40%
do mercado e reclamam do
subfaturamento de lâmpadas menos eficientes importadas da China, que chegam
a custar três vezes menos.
“O apagão abriu o mercado,
mas faltou fiscalização”, diz
Frade.“Algumasmarcaschinesas sãorespeitáveis, mas a
maiorianãotemadurabilidade que deveria.”
Pelo volume e também pelas dificuldades de transportes, as fluorescentes de uso
profissional são fabricadas
no Brasil. No ano passado,
um modelo desenvolvido na
subsidiáriabrasileira da Philips, mais eficiente e que consome menos mercúrio, ganhou o selo GreenFlagship
da matriz. Para dar conta da
demanda européia, 15 milhões de unidades foram exportadas do Brasil. ●

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2007. Economia, p. B22.
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Site reúne conteúdo
de sustentabilidade
Começa a funcionar hoje o
Mercado Ético, um portal na
internet que reunirá conteúdos
sobre sustentabilidade no Brasil. O site surgiu de uma parceria entre a consultora Hazel
Henderson, especialista internacional em sustentabilidade,
e a publicitária Christina Carvalho Pinto, presidente do grupo
Full Jazz. No Brasil, o Mercado
Ético espera repetir a trajetória
do portal Ethical Markets, lançado por Hazel nos EUA em
2005 e que hoje tem abrangência global. O site tem patrocínio do Banco Real ABN Amro,
da Serasa e da Faber-Castell.
O endereço é www.mercadoetico.com.br.

MEIO AMBIENTE

Produtores de gusa
vão plantar florestas
Produtores de ferro gusa da
região de Carajás (PA) lançaram ontem em Brasília o Fundo Florestal Carajás, que pretende financiar o plantio de
florestas ao longo da Ferrovia
Carajás. A produção de ferro
gusa depende do carvão vegetal, e muitas empresas são acusadas de usar carvão ilegal proveniente de matas nativas. Agora, para cada tonelada exportada de ferro gusa serão enviados US$ 3 para o Fundo Florestal, registrado na Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). Os
recursos só serão resgatados
se a empresa comprovar que
cumpriu a meta de plantio.

