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PROJETOSSOCIAIS

Sitereúneconteúdo
desustentabilidade

Produtoresdegusa
vãoplantar florestas

Começaa funcionar hoje o
MercadoÉtico, umportal na
internet que reunirá conteúdos
sobre sustentabilidade noBra-
sil. O site surgiu de umaparce-
ria entre a consultoraHazel
Henderson, especialista inter-
nacional emsustentabilidade,
e apublicitáriaChristinaCarva-
lhoPinto, presidente do grupo
Full Jazz. NoBrasil, oMercado
Ético espera repetir a trajetória
doportalEthicalMarkets, lan-
çadoporHazel nos EUAem
2005equehoje temabrangên-
cia global. O site tempatrocí-
niodoBancoReal ABNAmro,
daSerasa e da Faber-Castell.
Oendereçoéwww.mercadoeti-
co.com.br.

Produtoresde ferro gusada
regiãodeCarajás (PA) lança-
ramontememBrasília o Fun-
doFlorestal Carajás, quepre-
tende financiar o plantio de
florestas ao longoda Ferrovia
Carajás. Aproduçãode ferro
gusadependedocarvão vege-
tal, emuitas empresas sãoacu-
sadasdeusar carvão ilegal pro-
venientedematasnativas.Ago-
ra, para cada tonelada exporta-
dade ferro gusa serão envia-
dosUS$3paraoFundoFlores-
tal, registradonaComissãode
ValoresMobiliários (CVM).Os
recursos só serão resgatados
sea empresa comprovar que
cumpriu ametadeplantio.
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MEIOAMBIENTE

Produtos com viés ambiental elevam
as receitas da Philips e da GE

AGRONEGÓCIO

Mariana Barbosa

Em tempos de preocupação
com mudanças climáticas, o
que é verde, definitivamente,
vende. Produtos eficientes e
que contribuem de alguma for-
mapara apreservação domeio
ambienteengordaramasrecei-
tas mundiais da Philips em € 4
bilhões em2006 (R$ 11 bilhões).
O valor é o dobro da receita de
2005ecorrespondea15%doflu-
xoderendatotaldacompanhia.
A gigante General Electric
aindanãodivulgouobalançoda
produção com apelo ecológico,
a chamada linha Ecoimagina-
tion, mas em 2005, a receita

atingiu a marca de US$ 10 bi-
lhões (R$ 21 bilhões).
Dentro das linhas Ecoimagi-
nation da GE e GreenFlagship
da Philips destacam-se produ-
tos para iluminação, como lâm-
padasfluorescentesdeusoresi-
dencial, profissional ou para
fins de iluminação pública. São
produtos que se encaixam per-
feitamentenomarketingecoló-
gico–sãomaiseficientedopon-
to de vista de consumode ener-
gia, ajudam a economizar na
conta de luz, além, claro, de en-
gordar os lucros das empresas
poragregarbemmaisvalorque
as incandescentes.
As lâmpadas fluorescentes
chegam a custar 10 vezes mais
queascomuns,quenãopassam
de R$ 2. Para o consumidor, a
economia na conta de luz é de
US$4emumano,passandopa-
ra US$ 10 por ano durante os
cincoanosseguintes.Eoimpac-
to ambiental não é desprezível,
dadoque19%doconsumodeele-
tricidadenomundoédireciona-
do para iluminação.
Não é por outra razão que os
fabricantesmundiaisdelâmpa-
das – como Philips, GE, Osram
–, estão liderando uma campa-
nha internacional de substitui-

ção total, até 2010,de lâmpadas
incandescentes tradicionais
por fluorescentes, que conso-
mematé 80%menos energia.
Cerca de 80% da iluminação
residencial da Europa e tam-
bémdoBrasil ainda é feita com
lâmpadasincandescentes–pro-
duto que praticamente não so-
freu evolução tecnológica des-
de os tempos de Thomas Ed-
son, em fins do século 19. Nada
menos que 95%da energia con-
sumida é desperdiçada na for-
ma de calor. Já as econômicas,
inventadas na década de 80,
nasceram 65% mais eficientes.
Hoje, nosmodelos de ponta, es-
sa eficiência chega a 85%.
“A questão da sustentabili-

dade virou um grande negó-
cio”, dizoCEOdaPhilips Ilumi-
naçãoparaAméricaLatina,Ma-
nuel Frade. “Há um fortemovi-
mentodesubstituiçãodeproje-
tos de iluminação por soluções
mais econômicas.”

O mercado de lâmpadas
econômicas no Brasil tem
crescido cerca de 30% ao
ano,enquantoode incandes-
centesestáestagnado.Oapa-
gãoem2001 foiograndepro-
pulsor:as importaçõessalta-
ram de 8 milhões de unida-
des para 80milhões.
OprogramadeEficiência

Energética da Agência Na-
cional de Energia Elétrica
(Aneel), que obriga os distri-
buidores de energia a inves-
tir0,25%dareceitaanual em
programasde eficiência tem
contribuído para impulsio-
nar as vendas. Os projetos
preferidos das distribuido-
ras consistem, basicamente,
na aquisição e distribuição
gratuita de lâmpadas econô-
micas. No ano passado, 64
distribuidoras compraram
2,7milhões de lâmpadas.
Noentanto, o consumode

fluorescentes compactas –
de uso residencial – ainda é
baixo e nenhum fabricante
sedispôsafabricá-lasnoBra-
sil. Hoje os três líderes – Phi-
lips, GE e Osram – têm 40%
do mercado e reclamam do
subfaturamento de lâmpa-
das menos eficientes impor-
tadas da China, que chegam
a custar três vezes menos.
“O apagão abriu o mercado,
mas faltou fiscalização”, diz
Frade.“Algumasmarcaschi-
nesassãorespeitáveis,masa
maiorianãotemadurabilida-
de que deveria.”
Pelovolumee tambémpe-
las dificuldades de transpor-
tes, as fluorescentes de uso
profissional são fabricadas
no Brasil. No ano passado,
um modelo desenvolvido na
subsidiáriabrasileiradaPhi-
lips,maiseficienteequecon-
some menos mercúrio, ga-
nhou o selo GreenFlagship
damatriz. Para dar conta da
demanda européia, 15 mi-
lhões de unidades foram ex-
portadas doBrasil. ●

Grupo de acionistas que se rebelou contra oferta da Cosan comprou a usina de açúcar e álcool por R$ 800milhões

INDÚSTRIA

RIVALIDADE-“NãoquerooOmetto (donodaCosan)comosócio.Eleémaisespertodoqueeu”, diz Junqueira, líderdosacionistasminoritários

O bom momento do setor de
açúcar e álcool vem atraindo a
atençãodepesospesadosda in-
dústria. O grupo Bunge, que
tem seu nome tradicionalmen-
te ligado à soja, já definiu que o
setoréagoraumadassuasprio-
ridades no Brasil. O grupo che-
gou até a estudar a compra da
usinaValedoRosário,masone-
gócio acabou não indo à frente.
“Agora estamos olhando ou-
tras alternativas, inclusive

eventualmente construir uma
novausina”,disseontemopresi-
dente da Bunge Fertilizantes,
MárioBarbosa.Oexecutivo,po-
rém, não deumais detalhes dos
planos da empresa.
Na área de fertilizantes, os

investimentos da Bunge recen-
temente concluídos ou ainda
em andamento totalizam US$
450 milhões. O maior deles é a
ampliaçãoem50%dacapacida-
dedeproduçãonaminadeAra-

xá (MG), mais a expansão da
unidade de ácido sulfúrico, que
juntos representam cerca de
US$ 200 milhões em aportes.
Além disso, a companhia desti-
nou US$ 250 milhões para in-
vestimentos portuários.
Segundo ele, a expectativa é

que o consumo de fertilizantes
noPaís ao longodeste anovolte
aos níveis de 2004, quando fo-
ram vendidos 22,8 milhões de
toneladas do produto.

Barbosa afirmou também
queacompanhiaestárespeitan-
doadecisãojudicialquesuspen-
deu o processo de reestrutura-
ção societária daFosfertil, cuja
retomadavaidependerexclusi-
vamentedeumnovoposiciona-
mentodaJustiça.“Háumalimi-
nar suspendendo a operação.
Estamos respeitando essa limi-
nar e tentando cassá-la”, afir-
mouBarbosa.
A interrupção do processo,

segundo o executivo, traz pre-
juízos à Fosfertil, uma vez que
hásinergias estimadas emUS$
50 milhões ao ano a partir da
fusão com a Bunge Fertilizan-
tes. ● STELLA FONTES, ANA CONCEI-
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TENDÊNCIA–Manuel Frade,daPhilips: soluçõesmaiseconômicas

Agnaldo Brito

Os acionistas minoritários da
usina Vale do Rosário selaram
ontem a derrota do Grupo Co-
san na disputa pelos ativos da
empresa. O empresário Ru-
bens 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 prefe-
rênciadecompradasaçõesque
estavam nas mãos de acionis-
tasmajoritários.
A operação será uma das
maiorestransferênciaderecur-
sos para pessoas físicas da re-
gião de Ribeirão Preto e encer-
rou uma disputa acirrada pelo
controledosegundomaiorgru-
po usineiro do País, considera-
do estratégico para quem quer
crescerrapidamentenaprodu-

ção de álcool combustível.
Segundo Cícero Junqueira
Franco, um dos sócios da Vale
do Rosário, ontem mesmo fo-
ram feitos os pagamentos a
quem queria vender suas
ações. “Foram pagos cerca de
R$800milhõesparaosacionis-
tas que desejavam sair. Tudo
foi acertado na hora.”
Aoperaçãofoiviabilizadape-
lo Bradesco, que colocou R$
1,35 bilhão a disposição dos mi-
noritários. Eles usaram parte
dos recursos para a aquisição
de80%dasaçõesdaValedoRo-
sário. O Grupo Cosan tentou
barrar a operação na Justiça,
mas não obteve sucesso.
Aparte dos recursos doBra-

desco que ainda não foi utili-
zada será destinada a con-
cluir a reestruturação do
quadrosocietário.Dentrodo
grupode49,8%deacionistas
que exerceram o direito de
preferência e tiraram a Co-
san do negócio há acionistas
que querem vender suas
ações da empresa.
Asnegociaçõesparaalcan-
çar um quadro acionário
maisenxutodevemdemorar
cerca de 90 dias, prevê. Jun-
queira,quedetém8%docapi-
tal, disse que tentará elevar
sua participação.
Ao mesmo tempo, a Vale
do Rosário mantém o plano
depromover uma fusão com
a Companhia Energética
Santa Elisa. Juntos, o grupo
teriaumacapacidadedepro-
cessar 20 milhões de tonela-
dasdecanaporsafra.“Opro-
cesso de fusão já corre junto
com a reestruturação socie-
tária”, afirma.
A previsão é que a fusão
traga redução de gastos de
20%a25%.Afusãoéumadas
condiçõesimpostaspelasad-
ministradoras de fundos de
investimentos Gávea e GG,
do ex-presidente do BC, Ar-
mínio Fraga, e do ex-minis-
tro do Planejamento, Anto-
nio Kandir. “São alguns dos
interessados.Outroconheci-
do é o BNDESPar. Mas há
mais gente”, diz Junqueira.

OMETTO
Oacionista da Vale do Rosá-
riofaloudavitóriasobreaCo-
san.“NãoquerooOmettoco-
mosócio.Tenhomedodeser
sócio dele, porque ele é mais
esperto do que eu. O que di-
zem é que ele é muito duro
comosminoritários. Só que-
ro ele nas lutas políticas do
setor”. Procurado, Ometto
não quis comentar as decla-
rações do colega usineiro.●

€ 4 bilhões
foi a contribuição dos produtos
comapelo ambiental para a recei-
ta do grupo holandêsPhilips no
anopassado. O valor corresponde
a 15%da receita total do grupo

US$ 10 bilhões
foi a receita da americanaGeneral
Electric em2005coma linha Ecoi-
magination, de produtos comviés
ecológico

80%
da iluminação residencial na Euro-
pa e noBrasil ainda é feita com
lâmpadas incandescentes, que
consomemmais energia que as
lâmpadas fluorescentes

19%
do consumode eletricidade no
mundo vemda iluminação

VALERIA GONCALVEZ/AE-22/01/2007

Empresa açucareira
mantémos planos
de fusão coma
SantaElisa

PAULO LIEBERT/AE-2/6/2000
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