
número de usinas de açúcar
e álcool com ações negocia-
das na Bolsa de Valores de

São Paulo (Bovespa) deve dobrai-
nos próximos 18 meses. Essa é a
previsão que fazem analistas e con-
sultorias especializadas no setor.
Atualmente, três usinas - Cosan, São
Martinho e Açúcar Guarani -, que
respondem por 15,7% da produção
nacional, formam o pelotão das pio-
neiras dos IPOs do setor. O cenário
que era favorável em 2005, quando
a Cosan fez a sua oferta pública ini-
cial, mudou de direção em 2007 por
causa da queda na cotação interna-
cional do açúcar e da perspectiva de
recessão nos Estados Unidos.

Essa reversão de expectativas atin-
giu a Bovespa de uma forma geral,
mas afetou particularmente as nova-
tas no pregão. "Os investidores estran-
geiros, que respondem por 70% dos
recursos, passaram a concentrar suas
apostas nas ações de primeira linha,
priorizando a liquidez dos ativos. Isso
gerou dificuldades para as empresas
que pretendiam fazer IPOS. Muitas
recuaram", diz Eduardo Roche, ge-

rente de análise do Banco Modal. Os
investimentos no setor, porém, não
foram paralisados. Para os próximos
seis anos, o valor estimado é de
US$ 17 bilhões, dos quais 12% com
participação de capital externo.
Somente para 2008, prevê-se a
construção de 32 novas unidades
produtoras.

A expectativa do mercado é de
que, no curto prazo, as usinas espe-
rem o melhor momento para entrar
na bolsa. "Não ha dúvida de que isso
vai ocorrer no médio prazo", diz Plí-
nio Nastari, presidente da consulto-
ria Datagro. Na sua avaliação, os pre-
ços do açúcar devem subir, seguindo
a tendência já apontada no mercado
futuro. A Bovespa, por sua vez, depois
do grau de investimento concedida
ao Brasil, parece caminhar para uma
recuperação. "Como a demanda no
mercado de álcool está aquecida, o
desafio de aumentar a capacidade
de produção é grande. Fazer isso só
com endividamento é muito arris-
cado. Acessar o mercado de capitais
é a estratégia mais adequada para a
expansão", afirma.

Hoje existem 390 usinas no país,
operadas por cerca de 200 grupos
empresariais. Os analistas do setor
avaliam que na próxima década esse
número deverá ser reduzido para
uma centena de grupos, dos quais
pelo menos dez estarão presentes na
bolsa. A Cosan, maior grupo do setor,
tem cerca de 10% do mercado. Os 15
maiores grupos não chegam a deter
40% do total. "Em dez anos, de quatro
a cínco grupos terão cada um 15% de
participação, ou seja 60% do mercado
de moagem de cana", estima André
Castello Branco, sócio de corporate
finance da consultoria KPMG.

Há um forte movimento de con-
centração no setor motivado pela
necessidade natural de grandes
escalas de produção. O Brasil é o
segundo maior produtor de etanol
do mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos, mas ocupa o primeiro lugar
como exportador do combustível. O
país produziu 17,9 bilhões de litros
de álcool na safra 2006/2007 e deve
chegar a quase 27 bilhões de litros
na safra 2008/2009. As exportações
hoje somam 3,8 bilhões de litros,
com expectativa de alcançar 4,2
bilhões de litros em 2009.

O grupo Cosan é o que vem
apresentando o maior apetite em
aquisições e lidera o processo de
consolidação do setor. Em fevereiro
deste ano, o grupo adquiriu sua
18a usina. Foi o primeiro a abrir
seu capital 110 Novo Mercado da
Bovespa, em 2005. Recentemente,
o grupo criou uma holding com
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sede em Bermudas, a Cosan Limited,
cuja abertura de capital na Bolsa de
Nova York causou polêmica e des-
confiança no mercado. A holding
controla 68% da empresa no Brasil
(51% antes da Oferta de Permuta
de Ações) e, com a nova estrutura,
deu mais poder ao seu presidente,
Rubens Ometto, desagradando aos
minoritários que tiveram seu poder
de voto diluído na operação.

O movimento de consolidação
de empresas atinge de forma geral
o setor de geração de energia reno-
vável em todo o mundo. Um levan-
tamento global recente feito pela
consultoria KPMG revela que o valor
total das fusões e aquisições realiza-
das em 2007 (US$ 55,7 bilhões) foi
47% superior ao verificado em 2006.
No Brasil não tem sido diferente. O
número de transações envolvendo
usinas saltou de nove, em 2006, para
25 em 2007, abrangendo a compra
de participações tanto em unidades
como em empresas. Grande parte
desses investimentos saiu dos cofres
dos fundos de private equity.

Segundo André Castello Branco,
o interesse de grupos interna-
cionais pela produção de etanol

no Brasil é crescente. Em 2006, o
número de aquisições capitanea-
das por estrangeiros superou pela
primeira vez o total de transações
feitas por grupos nacionais. Em
2007, das 25 fusões e aquisições
realizadas, 18 tiveram estrangeiros
à frente. Nesse grupo destacam-
se as americanas Bunge, Cargil l ,
Infinity BioEnergy, a espanhola
Abengoa, os asiáticos Noble Group
e Sojitz e as francesas Louis Dreyfus
Commodíties e Tereos, principal
controlador da Açúcar Guarani.

Outro gigante que está desem-
barcando no Brasil é a British Petro-
leum, que anunciou, em abril, a com-
pra de 50% da Tropical Bio Energia
S/A, uma joint venture entre a usina
Santelisa Vale e o grupo Maeda, um
dos maiores produtores de algodão
do mundo. O plano da empresa
é desenvolver biocombustíveis e
também vender a energia obtida nos
processos de co-geraçào das usinas.
Além de produzir para o mercado
interno, o grupo pretende exportar
para Europa, Estados Unidos e Ásia.
Com essa operação, analistas do se-
tor acreditam que a Santelisa Vale dá
mais um passo na preparação para

abertura do capital, pois reduziu seu
nível de endividamento.

"O ano de 2007 foi quente e
material izou as perspectivas do
mercado de etanol", afirma Castello
Branco. Segundo ele, o Brasil espe-
lha o que acontece no mundo. "Há
um grande interesse por empresas
de energia renovável. No exterior
existe subsídio do governo para fi-
nanciar as operações. Aqui no Brasil
o mercado é livre e o negócio é mais
rentável", diz. O perfil do mercado
brasileiro, a seu ver, aponta para
mais consolidação. "O negócio exi-
ge larga escala, será para poucos e
grandes produtores", afirma.

Como o preço das commodities
oscila, as empresas pequenas vão
precisar se capitalizar, aumentando
com isso o movimento de aquisi-
ções. "Hoje há grandes financiado-
res, como fundos de private equity.
E assim que o mercado se equilibrar,
a porta do mercado de capitais vai se
abrir novamente", assinala Castello
Branco. Um dos grandes fundos de
participação é a Brenco, coordenado
pelo ex-presidente da Petrobras,
Philippe Reichstul. O fundo captou
USS 2 bilhões para investir em qua-
tro projetos de etanol.

Além dos estrangeiros, há in-
vestimentos pesados da parte de
grupos industriais brasileiros. É
o caso da Odebrecht, com forte
atuação na ãrea petroquímica. Com
um orçamento de USS 5 bilhões
para o setor, o grupo constituiu a
ETH Bioenergia, em parceria com o
japonês Sojitz, e pretende construir
três novas usinas de açúcar e álcool,
com operação prevista para 2011.
Em sua estratégia de crescimento, a
empresa prevê a construção de dez
usinas para processar 40 milhões
de toneladas de cana até 2015.

Um dos efeitos positivos dessa
expansão do setor sucroalcooleiro é
sua profissionalização. As exigências
do mercado de capitais e dos fundos
estrangeiros que trazem recursos
vêm mudando o padrão de gover-
nança corporativa dessas empresas,
quase todas de origem familiar. Hoje,
boa parte delas conta com auditorias
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internacionais e dispõe de planos de
sucessão já definidos. Com maior
controle e regulamentação do mer-
cado, os analistas do setor acreditam
que a informalidade do setor deve
praticamente desaparecer.

Nesse processo de crescimento,
os grandes grupos buscam fortale-
cer suas posições. A Cosan decidiu
verticalizar os negócios e adquiriu
este ano a rede de distribuição da
Esso, que é dona de 1,5 mil postos
em 20 Estados. O grupo, que é o
maior produtor de álcool do Brasil
e do mundo, assumiu a condição
de novo peso-pesado nesse setor.

Atualmente a Esso compra 80 mi-
lhões de litros de álcool por mês.
Segundo declarou à época Rubens
Ometto, presidente da Cosan, o
objetivo do grupo é atuar nas duas
pontas - produção e comercializa-
ção de combustíveis. O ganho em
sinergia logística vai permitir um
gerenciamento mais eficaz dos es-
toques e a redução da volatilidade
das margens.

Com a entrada de investidores
internacionais e a possibilidade de
captar recursos no mercado de ca-
pitais, o setor sucroalcooleiro vive
a sua segunda fase de expansão. A

primeira, segundo Plínio Nastari,
da Datagro, aconteceu no início
dos anos 90 com a liberalização
do setor. As operações de finan-
ciamento eram estruturadas com
base nos contratos de exportações.
"Hoje o setor está dando um novo
salto", diz. A produção brasileira
(moagem de cana) vai crescer 66
milhões de toneladas em 2008, o
que eqüivale a 1,2 vez a produção
total da Tailândia e uma vez e meia
a da Austrália. "É isso que deixa o
mundo preocupado, pois crescemos
em ritmo chinês sem comprometer
a produção de alimentos", diz.
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