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AGRONEGÓCIOS

As ações da Natura fecharam
ontememquedade12,5%naBo-
vespa. A baixa foimotivada pe-
lo balanço da empresa com re-
sultadosabaixodoesperadopa-
rao4ºtrimestrede2006–lucro
líquidodeR$116,8milhões,uma
queda de 15,7% sobre o mesmo
períodode2005.Comoresulta-
do, o banco de investimentos
Merrill Lynch reduziu a previ-
sãode lucroporaçãodaNatura
em2007deR$1,27paraR$1,14,
e citou que a Avon teve alta de
30%no 4º trimestre.

AçõesdaNaturacaem
12,5%apósbalanço

SEGUNDA-FEIRA
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e publicidade
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Microempresas
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Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

O sindicato alemão IG Metall
anunciou ontem uma paralisa-
ção em todos os países euro-
peus envolvidos na companhia
aeronáutica Airbus. “Todos os
sindicatos dos países onde há
usinasdaAirbusdecidirampor
unanimidade organizar um dia
deaçãocomum”, informouadi-
reção do IGMetall. A forma e o
dia da manifestação ainda não
foramdefinidos.AAirbusanun-
ciou na quarta-feira o corte de
10mil empregos naEuropa.

9+

Aagência Carillo Pastore Euro
RSCGpassa a ter umdono úni-
co, após uma disputa de quase
umano–quechegouatéàJusti-
ça–entreossóciosbrasileirose
o grupo multinacional de ori-
gemfrancesaHavas,donodare-
deEuroRSCG.Os sócios brasi-
leiros, Cláudio Carillo e Dalton
Pastore, que detinham 51% das
ações, acertaram a venda de
suas participações. Os france-
ses passama deter 100% do ca-
pital. Com o acerto, chega ao
fim umaparceria de dez anos.

ARandon estuda abrir umauni-
dadedemontagemdeimplemen-
tos rodoviários na Índia, um de
seus potenciais alvos na Ásia. A
companhia disse, porém, que
não temdefinições a respeito do
projeto,nemestimouprazopara
suarealização.ARandon já con-
ta na Ásia com uma parceria
comachinesaCIMC,paraquem
vende eixos e freios das unida-
des Suspensys eMaster. Omer-
cado chinês produz 100 mil im-
plementos por ano.

GrupoHavasassume
agênciabrasileira

Randonestuda
abrirunidadenaÍndia

Empregadosplanejam
paralisaçãonaAirbus
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AVIAÇÃO

DESTINO–ApesardebelezasnaturaiscomoFernandodeNoronha,Brasil perdepontosprincipalmenteem infra-estruturaparao turismo

Brasil ficaem59ºnoranking
decompetitividadeemturismo

ESTRATÉGIA- ‘ACosansócompraaquiloque temviabilidade,nãocomprapor comprar’, dizOmetto

‘Opreçodas
usinasestá
muitoalto’
Segundo Ometto, da Cosan, valor
das empresas dificulta aquisições

Infra-estrutura, impostos e violência levam País a perder para destinos como Bahrein e Uruguai

Mariana Barbosa

Carga tributária elevada, vio-
lênciaedeficiênciasdeinfra-es-
trutura tiram a competitivida-
deda indústriabrasileirade tu-
rismo.Éoquemostra oprimei-
rorankingmundialdecompeti-
tividade das indústrias de via-
gem e turismo, elaborado pelo
ForumEconômicoMundial.De
uma lista de 124 países, oBrasil
ficou em 59º lugar – atrás de
países muito menores, como
Bahrein (47º) e Uruguai (56º).
NotopodarankingfiguramSuí-
ça, Áustria, Alemanha, Islân-
dia e EstadosUnidos.
Paraavaliarquepaísesofere-
cemumambientemais atraen-
te para o crescimento do setor,
o Fórum levou em conta ques-
tões ligadas a marco regulató-
rio,infra-estruturadetranspor-
tes e recursos humanos, entre
outras. “A pesquisa não é um
concursodebelezaemuitome-
nos uma opinião a respeito das
atraçõesdospaíses”,disseJen-
nifer Blanke, economista sê-
niordaRededeCompetitivida-
de Global do Fórum ontem em
Berlim, no lançamento do ran-
king. “Queremosmediros fato-
res que impulsionam o desen-
volvimento dessa indústria.”
Orankingfoiquestionadope-
lo Ministério do Turismo, que
defendeu, emnota, “um estudo
mais aprofundado, especial-
mentenoqueserefereaoscrité-
riospesquisadoseaospesquisa-
dores,quesãodiferentesemca-
da País, o que pode comportar
eventuaisdistorções”. Ominis-
tério lembra ainda que o setor
noBrasil vemcrescendo acima
damédiamundial e que, recen-
temente, a Organização Mun-
dial de Turismo (OMT) apon-
tou o País como o 36º destino
mais visitado domundo.
“Temos uma competitivida-
demédia e issonãoépoucacoi-
sa”, avalia LetíciaCosta, presi-
dente no Brasil da Booz Allen
Hamilton, consultoria respon-
sável por elaborar a pesquisa
emparceriacomoFórum.“Cla-
ramente o Brasil exibe fatores
muitopositivos,mashámuitas
áreas que precisam ser traba-
lhadas.”

Na opinião dela, o Brasil é
“inerentemente atraente” co-
modestino turístico. “Masper-
de pontos no ranking em ques-
tões como segurança, impos-
tos e infra-estrutura, que tra-
vam não só o turismo como o
Brasil”, diz Letícia. “Todos sa-
bem qual é o problema. Falta
atacá-lo.”
O Brasil ficou nada menos
do que emúltimo lugar no que-
sitocarga tributária. Jáoscus-
tos da criminalidade e da vio-
lência para os negócios coloca-
ramoPaís no 111º lugar. Elabo-
rado com dados referentes ao
ano de 2005, o ranking aponta
problemasedeficiênciasemin-
fra-estrutura rodoviária (96º
lugar), portuária (88º) e ferro-
viária (81º). Já a infra-estrutu-
ra de transporte aéreo fica na
28ª posição. “Comoocorreu no
final do ano passado, o apagão
aéreo não foi capturado pela
pesquisa”, diz Letícia.

O Brasil é tido como umpaís
fechado em termos de regula-
mentação: ficou em 89º lugar
emtermosdeexigênciasdevis-
to; e em81º emrestrições ao in-
vestimento estrangeirodireto.
OPaísélídermundialemape-
nas dois quesitos: presença de
locadoras de automóveis e tra-
balhadores no setor turístico
comníveldeescolaridadedese-
gundograu.“Esseníveldeesco-
laridademostraqueaindústria
temsidoseletivaaocontratar”,
avaliaLetíciaCosta.Emcontra-
partida, a baixa qualidade do
sistema educacional coloca o
Paísna114ªposição.“Issosigni-
fica que se o País e o setor cres-
cerem de forma significativa,
não haverá gente qualificada.”
O País está bem posicionado
emalgunsaspectosligadosain-
fra-estruturade telecomunica-
ções, como uso de internet por
parte das empresas do setor
(23ª posição); e fica na média

emoutros, comousuáriosde
internet (58º) e linhas telefô-
nicas (55º).
O estudo leva ainda em
conta a quantidade de sítios
naturais ou culturais consi-
derados patrimônio da hu-
manidade,mas não entra no
mérito do estado de conser-
vação. Com 17 patrimônios,
comoFernandodeNoronha,
Brasília eOuroPreto, o Bra-
sil ocupa a 11ª posição neste
quesito.
Aindústriadeviagensetu-
rismo no Brasil gerou uma
receitadeUS$25bilhõesem
2005 e a previsão do Fórum
éde uma taxa de crescimen-
tode3%aoanoaté2016.Ape-
sar dos problemas, o Brasil
tem batido recordes em ter-
mos de divisas geradas com
estrangeiros.Em2006,ostu-
ristas deixaram US$ 4,3 bi-
lhões, crescimento de 11,7%
em relação a 2005. ●

Gustavo Porto
Agnaldo Brito

Rubens Ometto, presidente do
GrupoCosan –maior grupo su-
croalcooleirodoPaís–,afirmou
ontem que os altos preços das
usinas de produção de açúcar e
álcool no País prejudicam as
aquisições no setor. “A grande
verdade é que o preço dos ati-
vos de açúcar e álcool estámui-
to alto. O Grupo Cosan só com-
pra aquilo que tem uma viabili-
dade, um plano, não compra
por comprar”, disse, após se

reunir, juntamente com repre-
sentantes do setor com o presi-
dente Luiz Inácio Lula daSilva.
Aatual corridapor usinasno
mercadobrasileirotempressio-
nado os preços. O grupo fran-
cês Louis Dreyfus venceu uma
disputacomaInfinitypelasusi-
nas do Grupo Tavares Melo. O
negócio,segundofontesdomer-
cado, foi fechado por cerca de
R$1,2 bilhão. “Pagoucaro”, dis-
se uma fonte do setor.
O próprio Grupo Cosan fez
umaoferta deUS$750milhões
pela usina Vale do Rosário, ou-
tra oferta considerada elevada.
Umusineiroqueacompanhoua
disputaclassificoua oferta – e a
recusadosacionistas –de “pas-
sionais”.
Segundo Luiz Eduardo Cos-

ta, sóciodaBrasilpar, consulto-
ria especializada em fusões e
aquisiçõesno setor sucroalcoo-
leiro,avalorizaçãodosativosre-
flete a disputa interna no setor
por novas usinas, cujo objetivo
é ter amaior capacidade possí-
vel de produção para aprovei-
tar a explosãodedemandapre-
vistapara ospróximosanos em
todo omundo.
Essa situação elevará ainda
mais o preço das usinas. Atual-
mente,aconstruçãodeumausi-
na nova custa cerca de US$ 50
por tonelada demoagem insta-

lada.Hátrêsouquatroanos,es-
secustoeradeUS$35portone-
lada,segundoMarceloJunquei-
ra, daCleanEnergyBrazil, em-
presainglesacriadaparainves-
tir emusinas de álcool e açúcar
noBrasil.Oproblemaéotempo
parainiciaraprodução:nomíni-
mo três anos.
As usinas já existentes cus-
tamhojeentreUS$70eUS$90
por tonelada instalada – tam-
bémhá três ou quatro anos, es-
se valor era de US$ 40. Neste
caso, uma usina com capacida-
deparamoer1milhãodetonela-

dasde canapode ser comprada
hoje por cerca de US$ 80 mi-
lhões(R$170milhões)aUS$90
milhões(R$190milhões). “Esse
é o prêmio que o investidor pa-
ga por não ter de esperar cerca
de três anos para ter a produ-
ção de etanol”, explica Costa.

VALE DO ROSÁRIO
Rubens Ometto considerou co-
mo “parte da regra do jogo” a
derrota da Cosan no processo
de aquisição da Companhia
AçucareiraValedoRosário.Os
acionistas minoritários conse-
guiram organizar uma defesa
contra o Grupo Cosan. Obtive-
ram do Bradesco os recursos
necessários para exercer o di-
reito de preferência de compra
das ações dos acionistas que
queriam sair da empresa.
“Nósperdemos.Elesseorga-
nizaram dentro das regras e
venceram”,disseoempresário.
“Eu tenho respeito pelo Luiz
Biagi e pelo Cícero (Junqueira
Franco, acionistas que adquiri-
ram a Vale do Rosário), nós fo-
mos adversários, eles vence-
ram e somos colegas.”.
O empresário evitou comen-
tar as medidas jurídicas adota-
das pela Cosan para tentar evi-
tar que osminoritários da Vale
do Rosário exercessem o direi-
to de preferência na aquisição.
“Ali erauma estratégia compli-
cada”,afirmou.Opresidentedo
Grupo Cosan disse ainda que o
processo de emissões de ações
(ADRs) na Bolsa de Nova York
(Nyse) “está andando”. ●

PESQUISA

US$ 50é o valor
médio pago pelos investidores
para cada tonelada de capacidade
instalada numa usina nova,
comprazo de instalaçãomédio
de três anos

US$ 80équanto
vale hoje cada tonelada de
capacidade instalada numa
usina já em funcionamento no
EstadodeSãoPaulo

AÇÚCAREÁLCOOL
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DANILO FARIELLO/AE–16/9/2002

CLAYTON DE SOUZA/AE–7/12/2006
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 mar. 2007. Economia, p. B18.




