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O grupo belga Alcotra, uma das maiores tradings globais de etanol, prepara-se para fazer 
investimentos no Brasil. Os planos da companhia são processar até 2011 cerca de 10 milhões 
de toneladas de cana no país, grande parte voltada para a produção de álcool.   
 
Em meio à crise que afeta agudamente as usinas sucroalcooleiras, o grupo belga enxerga 
oportunidade nessa área. "Temos consciência de que o momento [de investir] é agora. Em três 
meses, olhamos cerca de 30 empresas. Selecionamos cinco usinas que estamos dispostos a 
levar adiante", disse ao Valor François Legleye, CEO da Alcotra Bio Energy.   
 
Os acionistas do grupo devem fazer aportes de US$ 400 milhões neste primeiro momento, 
segundo o executivo. Esse valor não inclui as dívidas que a Alcotra deverá assumir das usinas 
que poderão ser adquiridas.   
 
Em janeiro, a Alcotra vai inaugurar seu escritório em São Paulo. "Vamos concentrar os 
negócios de produção de álcool aqui [São Paulo]. Já os executivos da trading vão permanecer 
sediados no Rio de Janeiro", afirmou Legleye, que desde agosto deste ano é responsável pela 
expansão da Alcotra como produtora de álcool no país.   
 
Com faturamento global de cerca de US$ 1 bilhão, o grupo tem entre seus principais acionistas 
a companhia francesa EDF Energies Nouvelles e a trading Trafigura . A gigante é presidida pelo 
belga Philippe Meeus, o acionista majoritário do grupo. A trading negocia cerca de 2 bilhões de 
litros de álcool por ano, dos quais 1 bilhão de litros do Brasil. As exportações de álcool da 
Alcotra a partir do Brasil respondem por cerca de 25% dos embarques do país.   
 
Presente no país há cerca de 20 anos, a Alcotra quer se tornar uma grande usina. Fora do 
Brasil, o grupo já tem experiência na área. Na Bélgica, sede da companhia, a empresa produz 
álcool a partir do trigo. O grupo também produz álcool nas Ilhas Maurício e na África do sul. 
Nesses países, a produção é a partir do melaço da cana. Nos Estados Unidos, o grupo controla 
uma distribuidora de combustíveis renováveis.   
 
No Brasil, a experiência na produção de álcool ainda é pequena. O grupo tem participação de 
49% na usina Tabu, na Paraíba. Essa unidade produz álcool para fins industriais. No início 
deste ano, o grupo achou que daria seu grande passo ao negociar a compra da Triálcool, usina 
instalada no Triângulo Mineiro, controlada pelo grupo João Lyra, do ex-senador João Lyra, e 
que no dia 20 de novembro entrou com pedido de recuperação judicial. No entanto, o negócio 
não foi levado adiante porque um dos credores da usina barrou a negociação. Mas, segundo 
Legleye, a Alcotra ainda não desistiu de comprar a Triálcool. Apenas aguarda o desenrolar do 
plano de recuperação judicial do grupo para voltar a discutir a aquisição.   
 
Além da Triálcool, que continua no foco da Alcotra, a trading quer negociar a compra dos 51% 
da usina Tabu, da qual já é sócio. "Há conversas com outras três usinas, mas nada ainda foi 
fechado", disse. A meta da empresa é que até o fim do primeiro semestre de 2009 novas 
usinas já façam parte do portfólio do grupo.   
 
"Queremos ter o controle dessas usinas. O foco do grupo é buscar empresas no Centro-Sul e 
que estejam endividadas. Fica mais fácil negociar com os bancos", disse Legleye, que já possui 
longa experiência nesta área, uma vez que atuou por vários anos como executivo do banco 
francês BNP Paribas. Em agosto, Legleye foi convidado a assumir os negócios de álcool da 
Alcotra.   
 
No Brasil há cerca de 18 anos, o francês François Legleye se naturalizou brasileiro em 2002. 
"Senti que tinha que fazer isso pelas minhas filhas", afirmou. E agora com cidadania brasileira 
fica mais à vontade para criticar o protecionismo europeu. "Todo mundo sabe que os mais 
baixos custos estão aqui [no Brasil] e que não adianta tentar boicotar o álcool brasileiro."   
 



Para o executivo, a turbulência global financeira não deverá ser um empecilho para a 
expansão do grupo no Brasil. "A crise deverá continuar nos próximos meses, mas não vai 
barrar os nossos negócios."   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 dez. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B12. 


